ZAPYTANIE OFERTOWE 05/KOS/2018
dotyczące wyłonienia wykonawców na przeprowadzenia kursów/ szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym.
„Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement”
nr WND-RPSL.07.04.02-24-09C9/16 realizowanego przez Centrum Kształcenia "AWANS" Sp. z o.o.
w Katowicach w partnerstwie z Kompanijnym Ośrodkiem Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie oraz
Związkiem Zawodowym Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A."Pniówek" na podstawie umowy
o dofinansowanie, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach działania: 7.4.
Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy.
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM
Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.
44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8
tel: 32 316 37 79
e-mail: projekt@kos.edu.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.kos.edu.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje
zawodowe wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego.
2. Rodzaje kursów/szkoleń:
I – Obsługa spycharek kl. III - 1 grupa 12 osobowa (134 godziny)
II – Obsługa spycharek kl. I - 1 grupa 12 osobowa (175 godziny)
III – Obsługa ładowarek jednonaczyniowych kl. III – 1 grupa 12 osobowa (134 godziny)
IV – Obsługa ładowarek jednonaczyniowych kl. I – 1 grupa 12 osobowa (175 godziny)
3. Szkolenia mają na celu nabycie przez Uczestników Projektu uprawnień do wykonywania prac
operatora danej maszyny.
4. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny dla uczestników kursu. Osoby, które
ukończyły egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym, zostaną dopuszczeni do egzaminu
przed Komisją Egzaminacyjna powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
5. Organizacja i przeprowadzenie egzaminu przed Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie leży po stronie Wykonawcy.
6. Program nauczania musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
7. Realizacja kursów zakończonych egzaminem przed Komisją IMBiGS obejmuje:

a. zapewnienie kadry dydaktycznej (wykładowcy / instruktorzy),
b. dysponowanie salą wykładową,
c. dysponowanie placem manewrowym o powierzchni przynajmniej 20 000 m2 wraz z
wymaganym sprzętem (spycharka, ładowarka odpowiedniej klasy) do przeprowadzenia
zajęć praktycznych i egzaminu praktycznego,
d. przeprowadzenie
egzaminu
wewnętrznego
oraz
przygotowanie
egzaminu
certyfikującego,
e. zapewnienie odzieży roboczej dla każdego z uczestników (ubranie robocze, obuwie
robocze, kask) oraz środków ochrony BHP,
f. zapewnienie materiałów do zajęć teoretycznych (książka, zeszyt, długopis)
g. zapewnienie materiałów do zajęć praktycznych, w tym m.in.: dwóch spycharek
odpowiedniej klasy oraz dwóch ładowarek jednonaczyniowych odpowiedniej klasy,
ładowarka kl. III o minimalnej masie 6 ton),
h. zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do udziału w kursu,
i. zapewnienie ubezpieczenia NNW na okres realizacji kursu,
j. przygotowanie egzaminu przed Komisją IMBiGS,
k. sporządzenie dokumentacji z kursu (dziennik zajęć, listy obecności, potwierdzenia
odbioru materiałów szkoleniowych, odzieży roboczej, ankiety ewaluacyjne)
Koszty związane z realizacją kursu powinny zostać pokryte w ramach zamówienia i mieścić się
w cenie całościowej usługi.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI KURSÓW OPERATORÓW MASZYN
1. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy posiadający stosowne
uprawnienia do prowadzenia kursów danego typu wskazani imiennie w ofercie.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu umożliwiającego
sprawne przeprowadzenie szkolenia oraz sali wykładowej i placu manewrowego o
powierzchni nie mniejszej niż 20 000 m2.
3. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkie materiały szkoleniowe niezbędne
do przeprowadzenia zajęć.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia (m.in.
harmonogramu i dziennika szkolenia, oświadczeń uczestników dot. otrzymanych
materiałów szkoleniowych, listy obecności, rejestru wydanych certyfikatów, inne
dokumenty – jeżeli są niezbędne do właściwego potwierdzenia udzielonego wsparcia).
5. Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji obecności uczestnika na szkoleniu oraz
informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość
nieobecności uczestnika na zajęciach (max. 20%), rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu
lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia.
6. Wykonawca będzie zobowiązany poinformować uczestników szkolenia o
współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
oznakować materiały szkoleniowe właściwym logo Regionalnego Programu
Operacyjnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia
kontroli i monitoringu realizowanego szkolenia zawodowego w miejscu jego realizacji.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i
bezpieczeństwo i ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

V. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI KURSÓW
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do czerwca 2020 roku, przy czym
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji może zostać zmieniony.
Miejsce realizacji: Województwo śląskie, minimum jedna z miejscowości: Zabrze, Chorzów, Ruda
Śląska
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub
załączonych do oferty dokumentów.
4. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający (w ramach każdego z kursów). W przypadku, gdy negocjacje w
zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni
postępowanie.
6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert, jeżeli dodatkowy czas będzie niezbędny.
9. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia ofert.
10. 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.
11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie
stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w
wymaganej ilości godzin, zgodnie z Harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.
13. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki udziału w
postępowaniu:

a. posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001 z późn. zm.),
b. posiadają upoważnienie do prowadzenia kursów/szkoleń operatorów maszyn podległych IMBiGS,
c. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie usługi szkoleniowe w zakresie kursów
na dany typ maszyny dla minimum 48 osób.
d. dysponują co najmniej dwiema osobami do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz dwiema
osobami do prowadzenia zajęć praktycznych, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego
zamówienia
e. dysponują odpowiednim miejscem tj. salą wykładową i placem manewrowym w jednym ze
wskazanych w punkcie 5 zapytania ofertowego miejsc oraz potencjałem technicznym (dostęp do
maszyn),
f. sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia (brak zaległości w
Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych)
g. nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu łącznie a - g (0 – nie spełnia, 1 - spełnia).
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Cena - 100 punktów (100%)
1. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
A. Kryterium nr 1 „Cena” waga kryterium 100 pkt
Sposób ustalenie liczby punktów

Cena minimalna
x waga kryterium
Cena oferowana
2. Uzyskane w obliczeniach wyniki zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w wyniku
procedury stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, w liczbie zapewniającej
należytą obsługę projektu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających
określone wykształcenie, doświadczenie czy kwalifikacje wykładowców / instruktorów
potwierdzających informacje zawarte w złożonej ofercie.
5. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco
niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki
wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na
podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na Wykonawcy.
IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez wykonawcę.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy.
3. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. Na ofertę składają się:
a. Formularz ofertowy (zgodny z zał. nr 1),
b. Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (zgodny z zał. nr 2),
c. Wykaz osób (zgodny z zał. nr 3),
d. Kopia upoważnienia do prowadzenia kursów operatorów podległych IMBiGS,
e. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne
f. Oświadczenie dotyczące dysponowaniem odpowiednim miejscem do zajęć
teoretycznych oraz praktycznych wraz z powierzchnią placu manewrowego.
g. Referencje z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z należytego wykonania
usługi szkolenia w zakresie spawania dla minimum 48 osób.
6. Oferta powinna być złożona pocztą, kurierem lub osobiście – kancelaria pokój nr 9 (parter
budynku) do dnia 16 listopada 2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu) w formie
pisemnej w siedzibie: Kompanijnego Ośrodka Szkolenia sp. z o.o., w Zabrzu ul. Lompy 11 w
zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: Oferta na przeprowadzenie kursów

operatorów maszyn budowlanych dla Uczestników/Uczestniczek projektu.: „Kwalifikacje i
przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement” nr 05/KOS/2018.

Nazwa i adres Wykonawcy
(ewentualnie pieczęć)
Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.
ul. Lompy 11
41-806 Zabrze
Oferta na:
Przeprowadzenie kursów operatorów maszyn budowlanych dla Uczestników/Uczestniczek
projektu .: „Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie
outplacement” nr 05/KOS/2018
Nie otwierać do dnia 16.11.2018 r.

7. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
8. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane na adres wykonawcy wskazany na kopercie bez
otwierania.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
X Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami

1. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
2. Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie - pocztą lub w siedzibie zamawiającego w godzinach urzędowania.
3. Zamawiający urzęduje w:
Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.
ul. Lompy 11
41-806 Zabrze

od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do godz. 15.00 tel. (32) 216 37 79
4. W sprawie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu należy
kontaktować się z P. Tomaszem Dudzicz nie później niż na dzień przed upływem terminu
składania ofert.
5. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej
http://www.kos.edu.pl bez ujawniania źródła zapytania.
6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w złożonych zapytań konieczne będzie
dokonanie zmian w treści zaproszenia do złożenia oferty. O przedłużeniu terminu składania
ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców zamieszczając
informację na stronie internetowej www.kos.edu.pl

XI Wybór oferty najkorzystniejszej - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert.
2. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert, w
skład której wchodzić będą: Przewodniczący Komisji i dwóch Członków.
3. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
4. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: cena - waga kryterium 100
pkt
5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy wykonawca celem potwierdzenia
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia oferty tj. złożył
wszystkie wymagane dokumenty, złożone dokumenty nie zawierają błędów.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) Oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca nie złoży na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie
wymaganych wyjaśnień
3) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłek rachunkowych.
9. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę
punktów.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne.
11. Od sposobu rozpatrzenia ofert nie przysługuje odwołanie.
12. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.

XII Istotne warunki umowy
1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia rozliczenia realizacji kursów.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania kursów zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą
3. Monitorowanie realizacji umowy:
1) Kompanijny Ośrodek Szkolenia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wizyt i czynności
monitorujących mających na celu dokonanie oceny prawidłowości wykonania niniejszej
umowy a w szczególności, stwierdzenia:
a) czy program szkolenia jest realizowany,
b) czy uczestnicy szkolenia są obecni na szkoleniu,
c) czy miejsce realizacji szkolenia, baza dydaktyczna i sprzęt do realizacji szkolenia są
zgodne z zapisami umowy,
d) czy jest prowadzona odpowiednia dokumentacja realizacji szkolenia.
2) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie czynności monitorujących osobom
upoważnionym przez Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.
a) udostępnienie miejsca, w którym odbywa się szkolenie w ramach niniejszej umowy,
b) udostępnienie dokumentacji z realizacji szkolenia i udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
4. Odpowiedzialność stron:
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
2) Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. może wystąpić w całości lub w części z realizacji
umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w przypadku:
a)
nie wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy, a w szczególności:


Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej, pomimo
wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,
b)
powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy
3) Wykonawca zapłaci Kompanijnemu Ośrodkowi Szkolenia Sp. z o. o kary umowne w wysokości
a) 100 % wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
b) W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, zamawiający może
pomniejszyć kwotę wynagrodzenia o 50% ceny całkowitej uwidocznionej na
rachunku/fakturze skierowanym do zapłaty.
c) W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, wykonawca zapłaci
zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% ceny brutto wartości umowy, w przypadku której termin został przekroczony.
d) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy
kara nie pokrywa rzeczywiście poniesionej straty.
4) Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia wykonawcy.
5. Warunki płatności:
1) Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o. o zobowiązuje się do zapłaty za wykonane zadanie
kwoty wynikającej ze złożonej oferty wykonawcy stanowiącej podstawę do podpisania
umowy.

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym
wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet, jeśli czynności te
nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej
umowy.
3) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia poprawnie wystawionego rachunku Zamawiającemu.
4) Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowe zrealizowanie szkolenia stanowiącego
przedmiot umowy oddzielnie dla każdej grupy wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego
protokołem odbioru,
5) Wynagrodzenie wypłacone będzie pod warunkiem terminowego otrzymania przez
Zamawiającego transz środków na realizację projektu oraz prawidłowego wykonania przez
Wykonawcę powierzonych czynności.
6) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po
pomniejszeniu o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, łącznie ze
składkami pracodawcy i innymi obciążeniami, zgodnie z właściwymi przepisami.
7) W przypadku wymagań ze strony instytucji współfinansujących zamówienie, Wykonawca
zobowiązany będzie do przedstawienia dodatkowych dokumentów rozliczeniowych
spełniających te wymagania.
8) Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
9) Strony zgodnie ustalają, że wykonawca nie będzie obciążał Kompanijnego Ośrodka Szkolenia
Sp. z o. o odsetkami za zwłokę w zapłacie należności, o ile brak terminowej zapłaty
powstanie z przyczyn niezależnych od Kompanijnego Ośrodka Szkolenia. Sp. z o. o.

XIII Upublicznienie zapytania:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

