
   

Opole, 12 czerwiec 2019 r. 
 

ROZEZNANIE RYNKU W CELU WYBRANIA WYKONAWCY 
usługi - wyjazd profilaktyczny dla uczestników projektów pn.: 

"Sieć pomocy pokrzywdzonym w województwie opolskim” oraz „SIŁA DOBRA” 
 
 
Fundacja Ex Bono 
ul. Oświęcimska 88/423 
45-641 Opole 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKLADANIA OFERT 
Szacowana wartość zamówienia wynosi powyżej 30 000 EURO. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi - wyjazd profilaktyczny dla uczestników projektu pn.: "Sieć 
pomocy pokrzywdzonym w województwie opolskim” oraz „SILA DOBRA” Współfinansowany ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Fundacja Ex Bono 
ul. Oświęcimska 88/423 
45-641 Opole  
REGON: 369238856 NIP: 7543168204 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady rozeznania rynku wymaganej przy realizacji 
projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).  
 
III. KOD CPV: 
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
GŁÓWNY PRZEDMIOT - 80500000-9 usługi szkoleniowe 
DODATKOWE PRZEDMIOTY: 
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. 
4.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. 
5.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie 10 dniowego wyjazdu profilaktycznego dla 40 osób 
małoletnich i 30 osób (łącznie) Małoletni z opiekunem w grupach ok 10 osobowych – projekt Opole i 40 osób 
małoletnich i 30 osób (łącznie) Małoletni z opiekunem w grupach ok 10 osobowych – projekt Tychy. Całość 
zamówienia obejmuje organizację wyjazdu profilaktycznego dla 140 uczestników projektu pn.: "Sieć pomocy 
pokrzywdzonym w województwie opolskim” oraz „SIŁA DOBRA”. 
2.Celem zamówienia: wdrażanie dorosłych, dzieci i młodzieży do pracy nad własnym rozwojem, umiejętnością 
rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z przykrymi uczuciami, rozpoznawanie i panowanie nad 
emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje siły, kształtowanie prawidłowego 
komunikowania się, asertywności, nauka higieny i zdrowego trybu życia, rozwijanie naturalnych zdolności 
dziecka, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka technik relaksacji, gry i zabawy. Przedmiot zamówienia 
skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższym. 
Przedmiotem zamówienia w szczególności jest: 



   

16) zorganizowanie wyjazdu uprawnionego małoletniego; 
17) zorganizowanie wyjazdu:  
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, 
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie 
pomoc psychologiczna i/lub terapeutyczna i/lub pedagogiczna 
3. Program realizowanej usługi. 
- poszerzenie i zwiększenie dostępu do zakresu umiejętności społecznych, 
- tworzenie sytuacji społecznych pozwalających na użycie nabytych umiejętności, 
- utrwalanie prawidłowych układów zachowań, wynikających z zasad ogólnego współistnienia, zwiększając tym 
samym funkcjonalność uczestników zajęć profilaktycznych, 
- w naturalny sposób tworzenie nowych wzorców zachowania, norm i zasad społecznie pożądanych, 
- wzbogacenie o nowe formy oddziaływania np. słuchania wykładów, programów rozrywkowych, oglądania 
filmów, słuchania i uprawiania muzyki, udział w wieczorkach i grach towarzyskich, 
- tworzenie warunków do tego, aby konstruować doświadczenia społeczne wzmacniające cały proces terapii, 
- tworzenie formy wzmacniające spotkania, grupowe podczas, których na bieżąco można korygować, 
modyfikować zachowania niepożądane i destrukcyjne, 
- wzmacnianie nabytej wiedzy o sobie i o świecie w naturalny sposób. 
4. Czas trwania usługi: 10-cio dniowe zajęcia profilaktyczne w formie wyjazdowej. Wyjazdy odbywać się będą w 
lipcu i sierpniu 2019 r. 
5. Organizacja usługi: 
1. Usługa - wyjazd profilaktyczny- obejmuje: transport, zajęcia, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie,  
atrakcje turystyczne. 
2. Ośrodek turystyczny winien być na terenie polski, w rejonie turystyczno – rekreacyjnym, blisko atrakcji 
turystycznych. Zleceniodawca nie wymaga by przedmiot zamówienia był realizowany w jednym ośrodku 
turystycznym 
3. Ośrodek winien być wyposażony w sale do przeprowadzenia zajęć warsztatowych , spełniających wymogi 
bhp i p.poż. 
4. Usługa obejmuje zakwaterowanie w pokojach 1,2,3,4 osobowych w ośrodku spełniającym wymagania 
opisane w punkcie 2. 
Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych uwzględniające płeć uczestników, a w przypadku nieparzystej 
liczby osób zapewnienie pokoju jednoosobowego lub dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania. 
5. Pokoje winny posiadać osobne łóżka, z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, WC). 
6.Zamawiający wyklucza zakwaterowanie w Ośrodku o niskim standardzie. 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w trakcie badania i oceny złożonych ofert wizji 
lokalnej mającej na celu zbadanie, czy zaproponowany przez Wykonawcę obiekt spełnia wszystkie określone 
powyżej wymagania – w przypadku ich niespełnienia oferta zostanie odrzucona. 
7.Usługa obejmuje całodniowe wyżywienie ( tj. śniadania, obiady dwudaniowe, kolacje) oraz catering na zajęcia 
tj. postaci kawa, herbata, cukier, mleko lub śmietanka, ciastka bez ograniczeń, woda, sok. 
6. Dodatkowe wymagania 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcę zobowiązuje się do : 
1.Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia ściśle według wskazań Zamawiającego. 
2. Zapewnienia materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu po uprzednim zaakceptowaniu 
ich przez Zamawiającego. 
3.Zapewnienia materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu co najmniej zeszyt lub notatnik, długopis, 
ołówek, zakreślacz. 
4.Realizacji zadania przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów z danej dziedziny z 
uwzględnieniem specyfiki osób na rzecz, których realizowana jest usługa. 
Wychowawcy oraz prowadzący zajęcia powinni dysponować kwalifikacjami zgodnymi z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 
5. Bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia. 
6.Zapewnienia transportu, noclegów, posiłków, sal na zajęcia warsztatowe, kadry, opiekunów grup i innych 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 
7.Stosowanie odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami 
Zamawiającego. 
8.Sporządzenie raportu końcowego z realizacji usługi i złożenia go Zamawiającemu z fakturą nie później jednak 
niż do 30 września 2019 r. 



   

9.Prowadzenia: dziennika zajęć, listy obecności, rejestru wydanych materiałów dydaktycznych , rejestru 
wydanych materiałów piśmienniczych , rejestru wydanych dokumentów ukończenia wsparcia, list 
potwierdzających odbiór wyżywienia podczas wyjazdu. 
10. Zapewnienia cateringu podczas zajęć warsztatowych w postaci kawa, herbata, cukier, mleko lub śmietanka, 
ciastka bez ograniczeń, woda, sok. 
11.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i socjalne na zajęcia warsztatowe 
dostosowane wielkością do ilości uczestników z dostępem do toalet, bieżącej wody, odpowiednio oświetlone i 
wentylowane. 
12.Zapewnien transportu autokarem na trasie Opole - miejsce docelowe, miejsce docelowe – Opole oraz Tychy 
- miejsce docelowe, miejsce docelowe – Tychy. 
13. Autokar powinien być sprawny technicznie, wykonawca usługi transportowej powinien posiadać wszelkie 
uprawnienia do wykonywania transportu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2016r. nr 
1907 z późn. zm.) . Wykonawca usługi transportowej odpowiada za stan techniczny autokaru oraz dopełnienia 
wszystkich wymogów ustalonych przy przewozie osób w tym dzieci. 
14. W przypadku awarii Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy zastępczy bez dodatkowej 
opłaty. 
15. Miejsce realizacji usługi: miejscowość na terenie polski, w rejonie turystyczno – rekreacyjnym. 
 
V. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie zostanie wykonane do 31.08.2019r. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu : 
1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 
Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  
 
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
B. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
 
Wykonawca opisze kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań. 
 
Wychowawcy oraz prowadzący zajęcia powinni dysponować kwalifikacjami zgodnymi z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 
Uczestnikami wyjazdu są osoby w większości niepełnoletnie w związku z czym konieczne jest zapewnienie im 
całodobowej opieki w trakcie trwania wyjazdu profilaktycznego jak również w trakcie transportu. 
Zamawiający oczekuje, że czynności te wykonywać będą opiekunowie grup. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego opisu. 
 



   

C. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na 
każdym etapie realizacji zamówienia.  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
D. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
E. Wykonawca oświadcza, iż o dysponuje obiektem na realizację usług w formie wyjazdowej zgodnie z opisem 
w pkt. 5 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
F. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:  
a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  
 
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 
z późn. zm.);  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  
 
c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo:  
 
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  



   

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny,  
- skarbowe,  
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769);  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 
5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
G. Osoby zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia nie figurują w Rejestrze Sprawców Przemocy na 
Tle Seksualnym. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 
H. Wykonawca załączy do oferty potwierdzenie w formie oświadczenia, iż dysponuje ośrodkiem turystycznym ( 
hotelem, pensjonatem, ośrodkiem wypoczynkowym itp.), z wskazaniem: 
a) nazwy, 
b) miejscowości, 
c) standardu i warunków zakwaterowania, 
d) walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości 
 
I. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą pisemną informację dotyczącą sposobu osiągnięcia 
założonych celów zawierającą co najmniej: 
- metody i techniki pracy 
- planowane działania 
- poziomy profilaktyki 
- strategie profilaktyczne 
- ramowy plan profilaktyczny 
 
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli : 
a) jej treść nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, 
b) będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 
d) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień 
otwarcia ofert. 



   

 
VII . Wykaz dokumentów, które powinien dostarczyć Wykonawca : 
1. Oferta 
2. Opis kwalifikacji osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań. 
3. Informację dotyczącą sposobu osiągnięcia założonych celów 
4. Oświadczenie o braku powiązań 
Dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, a kserokopie powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę wraz z 
załącznikami działa z upoważnienia osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w 
formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w przypadku gdy kopia ta jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 
8. Dokumenty składane w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert : 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 
2. Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. Niezależnie od wyniku 
postępowania Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawców. 
4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny. 
5. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafką osoby podpisującej 
ofertę. 
6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający ich przypadkowe 
zdekompletowanie. 
7. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osoby 
uprawnione. 
8. Prawidłowo sporządzona oferta składa się z : 

1. Oferta 
2. Opis kwalifikacji osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań. 
3. Informację dotyczącą sposobu osiągnięcia założonych celów 
4. Oświadczenie o braku powiązań 

9. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 
10. Oferty oraz złożone wraz z nią dokumenty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia za 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie powinny być przez Wykonawcę złożone w osobnej zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
12. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej ofercie lub opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta lub 
opakowanie powinny być oznaczone w sposób następujący „Wyjazd profilaktyczny dla uczestników 
projektów pn.:  "Sieć pomocy pokrzywdzonym w województwie opolskim” oraz „SIŁA DOBRA” - nie otwierać 
przed dniem 29 czerwca 2019 godz. 10.00 ” 
13. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Krzysztof Wódka tel. 668963073 adres e-mail : 
opole@exbono.pl .  
14. Zamawiający informuje, że na piśmie będą udzielane wyjaśnienia wyłącznie w przypadku złożenia przez 
wykonawcę wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : opole@exbono.pl pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma wniosek nie później niż 2 dni robocze przed terminem składania ofert, a w 
ostatnim z tych dni wniosek zostanie nie później niż do godziny 13.00. 
15. Wyjaśnienia, informacje oraz odpowiedzi udzielane w formie telefonicznej nie będą potwierdzane na 
piśmie. 
 
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT : 
1. Ofertę można złożyć osobiście w Biurze Projektu Fundacji Ex Bono, ul. Niemodlińska 3a, 45-710 Opole w 
godzinach otwarcia biura 
2. Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem pod adres : Fundacji Ex Bono, ul. Niemodlińska 3a, 45-710 Opole 
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3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opole@exbono.pl 
4. Zamawiający informuje, że za datą złożenia oferty jest data jej otrzymania przez Zamawiającego,  a nie data 
nadania w Urzędzie Pocztowym. 
5. Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2019 r. o godz. 10.00. 
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Biurze Projektu Fundacji Ex Bono, ul. 
Niemodlińska 3a, 45-710 Opole 
7. Otwarcie ofert jest jawne. 
8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy oferentów), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w 
ofertach. Zestawienie złożonych ofert zostanie niezwłocznie po otwarciu ofert opublikowane na stronie 
Zamawiającego. 
9. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. W tym celu składa zmianę lub informację o wycofaniu 
oferty na piśmie opakowane w sposób określony w pkt. X.12 z dopiskiem do opisu „Wycofane” lub „ Zmiana 
oferty”. Tak oznakowane opakowania będą otwierane w pierwszej kolejności. 
10. Zamawiający informuje, że oferty, które zostaną doręczone po upływie terminu określonego w pkt. 5 nie 
będą otwierane i nie będą podlegały ocenie. 
 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ OCZEKIWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
WARUNKI PŁATNOŚCI : 
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do „Formularza ofertowego” stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
3. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i 
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty w tym podatek VAT. 
4. Nie dopuszcza się wariantowości ceny. Wszelkie rabaty, upusty i ulgi powinny być od razu uwzględnione przy 
obliczaniu ceny oferty tak by cena ta była ceną ostateczną bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 
jej przeliczeń w celu określenia jej ostatecznej wysokości. 
5. Cenę należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia przepisami prawa (m.in. ustawa o podatku od 
towarów i usług). 
6. Cena podana w ofercie musi pozostać niezmienna przez cały okres trwania umowy zawartej z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
XI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT : 
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.  
 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  
C = (Cmin : Co) x 100  
gdzie: 
C - liczba punktów przyznana danej ofercie 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,  
Co – cena obliczona badanej oferty.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.  
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą ̨ liczbę ̨ punktów, 
jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać ́budżet Zamawiającego. 
Negocjacje dotyczące ceny nie będą ̨prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ̨ceny równej 
bądź ́niższej od zapisanej w budżecie Projektu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z więcej niż jednym Wykonawcą. 



   

 
XII. INNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert. 
2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną : pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www 
3. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie podpisze umowy w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym lub będzie zwlekał z wyznaczeniem tego terminu pomimo uprzedniego 
pisemnego wezwania przez Zamawiającego to Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ponownej oceny ofert lub unieważnić postępowanie. 
5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty 
Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

6. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy:  

1) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących sytuacjach:  

A. Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom;  

B. Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie;  

C. Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub 
stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;  

D. Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, 
lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia.  

a) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy;  

b) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;  

c) O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i 
wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z 
tego tytułu. 
7. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji zamówienia, 
uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia oraz kompletności i poprawności 
przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym przypadku decyzja o wypłacie zaliczek 
należy wyłącznie do Zamawiającego.  

8. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość 
dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

a) Terminu realizacji umowy;  
b) Harmonogramu realizacji umowy;  

c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy;  

d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od 
terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych 
realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

„część ofertowa”) 
 

OFERTA 
 
 
 
……………………………………………………  
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa 
 

Przedmiotem oferty jest: realizacja usługi - wyjazd profilaktyczny dla uczestników projektów pn.: 
"Sieć pomocy pokrzywdzonym w województwie opolskim” oraz „SIŁA DOBRA” 

 
 

 
 
1. 
Proponowana cena brutto zrealizowania całości usługi wynosi:  
 
…….………………… zł (słownie: ……………………………………………………..……………………………………………………. złotych);  
 
Proponowana cena brutto dla 1 osoby wynosi: 
 
…….………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………… złotych); 
 
 
  
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak 
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;  
b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 
nim zawarte.  
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.  
d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.  
e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w 
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i 
ich upublicznienia w protokole wyboru).  
g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem. 
h) Nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym w rozumieniu punktu 1.F warunków udziału 
w postępowaniu. 
2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i 
załącznikach są zgodne z prawdą.  
 
 
 
Miejscowość i data ……………………..……………….       ……………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                       Podpis i pieczęcie Oferenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany reprezentując ……………………………………………………………………………………………… oświadczam, iż 
nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  

 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data ……………………..……………….       ……………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                       Podpis i pieczęcie Oferenta  

 


