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         Kraków, dnia 16 stycznia 2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 08/LIMITS/2016 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór 

wykonawcy  

Usługi szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. 

Push the limits” 

 

(kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE 

nr.213/2008 z dnia 28 listopada 2007  

CPV: 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego)  

Projekt „Przekraczamy granice. Push the limits” realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 

r. skierowany jest do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, które nie pracują i nie uczą się w 

momencie przystąpienia do projektu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna oraz 

społeczna uczestników i uczestniczek projektu poprzez kompleksowy system wsparcia zakładający 

między innymi podniesienie kompetencji językowych oraz udział w 2 miesięcznym stażu 

zagranicznym. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 

ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków 

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego zapytania, która zawierać będzie 

następujące elementy formalne: 

a) datę sporządzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 

b) własnoręczny czytelny podpis wykonawcy lub pieczątkę firmową z podpisem, 

c) adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, REGON 

d) numer telefonu kontaktowego, 

e) adres poczty elektronicznej (e-mail) 

2. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy udzielić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania). 
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji zostaną odrzucone. 

5. Do formularza oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

a) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do 

wykluczenia (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) 

c) Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania) 

d) Proponowany program-harmonogram szkolenia, zawierający zagadnienia tematyczne  

w podziale na zajęcia teoretycznie i praktyczne, liczbę godzin dydaktycznych, propozycję 

terminów i godzin szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania. 

e) Wykaz personelu – trener, który przeprowadzi szkolenie  (załącznik nr 6 do niniejszego 

zapytania). 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2017 r, 

2. Oferta powinna być przesłana jedną z możliwych dróg:   

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.swiatek@plineu.org – skan oferty,  

 listownie (decyduje data wpływu oferty do biura Stowarzyszenia Doradców Europejskich  

PLinEU), 

 poprzez kuriera (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej), 

 dostarczona osobiście do biura Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU,  

ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków (w godzinach pracy biura tzn. 9:00 – 15:00). 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić swoje zapytanie ofertowe. W 

takim przypadku termin składania ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień 

treści złożonych ofert. 

mailto:monika.swiatek@plineu.org
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6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od 

następnego dnia, do którego obowiązywał termin składania ofert. 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi każdego Oferenta, który złożył 

ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie niezwłocznie po 

dokonaniu ostatecznego wyboru. 

2. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.  

V. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:  

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Lp. Opis kryteriów Punkty Sposób oceny ofert 

1.  Cena brutto za 1 

osobogodzinę 

dydaktyczną 

szkolenia 

Maks. 80 Oferta z najniższą ceną brutto za 1 osobogodzinę 

dydaktyczną szkolenia uzyska 80 punktów. 

Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie 

do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem: 

Oferta z najniższą ceną za 1os/h / oferta badana x 80 = 

liczba punktów 

2.  Doświadczenie 

trenera 

prowadzącego 

szkolenie 

Maks. 20  Trener posiada min. 24-miesięczne doświadczenia 

jako Pełnomocnik lub Audytor ISO 9001, ISO 14001 

lub OHSAS 18001 

+ 10 punktów, 

 Trener przeprowadził minimum 500 godzin 

szkoleniowych w przedmiocie zgodnym z niniejszym 

zamówieniem, tj. szkoleń z zakresu ISO 9001, ISO 

14001 lub OHSAS 18001 

+ 10 punktów. 

UWAGA! 

Doświadczenie trenera zostanie zweryfikowane na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w wykazie 

personelu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania) 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przed 

zawarciem umowy z Wykonawcą dokumentów potwierdzających 

wykonanie szkoleń przez trenera, w szczególności referencji. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 
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3. Doświadczenie trenera zweryfikowane zostanie w oparciu o dane zawarte w wykazie 

dołączonym do oferty. Nie jest możliwe uzupełnianie/zmienianie danych zawartych w 

załączniku nr 6 po terminie otwarcia ofert. 

4. W przypadku wskazania w wykazie więcej niż jednego trenera (tzn. szkolenie 

przeprowadzone zostanie przez więcej niż jednego trenera) Zamawiający w ramach 

kryterium uwzględni jedynie doświadczenie pierwszego z podanych szkoleniowców. 

5. Ocena zakłada wybór jednego Wykonawcy.  

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączna 

ilość punktów w ww. kryteriach. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną. 

8. W przypadku opisanym powyżej, jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi 

na to, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną cenę, Zamawiający wezwie tych 

Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która 

przedstawia niższą cenę. 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR ZSZ WG ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001 

CPV: 80530000-8 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu, przeprowadzeniu oraz 

obsłudze szkolenia „Pełnomocnik i Audytor ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001” 

dla 1 osoby. Wykonawca ma obowiązek zorganizowanie szkolenia, dzięki któremu uczestnik 

zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zawodowych dotyczących tematu 

szkolenia. 

2. W ramach prowadzonego szkolenia Wykonawca zapewni: 

 pomieszczenia szkoleniowe, prawidłowo oznakowane logotypami Unii Europejskiej oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

i spełniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, materiały szkoleniowe oznakowane 
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logotypami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

 dołączenie uczestnika do grupy szkoleniowej, która nie będzie liczyć więcej niż 15 osób. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości szkolenia indywidualnego. 

 materiały piśmiennicze i niezbędne pomoce dydaktyczne, 

 niezbędny sprzęt do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

 program szkoleniowy, który przewiduje oprócz wykładów również zajęcia praktyczne w małych 

grupach (maks. 15 osób), dostosowanych indywidualnie do branży uczestników, 

 wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie 

dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć,  

 catering (kawa, herbata, woda, kanapki) 

3. Oczekiwane rezultaty dotyczą wyposażenia uczestnika w wiedzę i praktyczne umiejętności  

m.in. z zakresu: 

 wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, 

 wdrażania i dokumentowania zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o ww. normy, 

 podstaw systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, 

 zdobycia praktycznej wiedzy nt. prowadzenia audytów zintegrowanego systemu zarządzania 

jakością, środowiskowego, BHP, 

 doskonalenia systemów zarządzania ISO, 

 zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. ZSZ wg ISO 

9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 – osoby zarządzającej i doskonalącej zintegrowane 

systemy zarządzania, 

 pozyskania kwalifikacji Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Jakością (wg ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (PN-N 18001 lub OHSAS 

18001), 

4. Minimalna liczba godzin dydaktycznych: 32 

5. Miejsce organizacji szkolenia: Kraków. 

6. Wykonawca wystawi uczestnikowi: 

a. zaświadczenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 styczna 

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz 



 
 

 

St
ro

n
a6

 

zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia, oznakowane logotypami Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

zawierające suplement z blokami tematycznymi oraz liczbą godzin szkolenia. 

oraz 

b. Certyfikat Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i 

Środowiskowego oraz/lub Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Jakością i Środowiskowego wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego (telefonicznie, 

mailowo lub pisemnie) o nieobecności uczestnika lub jej rezygnacji w trakcie szkolenia, a także o 

innych czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od 

zaistnienia ww. okoliczności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia. 

Kontrola może być również wykonywana przez instytucję wdrażającą Projekt (wizyta 

monitoringowa). 

9. W terminie do 5 dni od zakończenia usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumentację szkolenia: 

 listy obecności uczestnika na zajęciach, 

 listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestnika, 

 listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń/certyfikatów przez uczestnika, 

 kserokopie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia przez uczestnika 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem), 

 dziennik zajęć zawierający tematy zajęć oraz wymiar godzin lub jego kserokopię 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

 protokół z egzaminu wewnętrznego. 

Termin świadczenia usługi: styczeń - luty 2017 r. 

VII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY: 

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

co weryfikowane jest poprzez podpisanie załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.  

2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie. Doświadczenie to weryfikowane będzie 

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w którym Wykonawca 

wskazuje minimum 3 wykonane usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia, tj. szkoleń z zakresu 
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ISO 9001, ISO 14001 lub OHSAS 18001 wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przed zawarciem 

umowy dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług przez Wykonawcę, np. 

referencji, kopii umów lub faktur (według wyboru Wykonawcy). 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument 

potwierdzający uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia (jeśli dotyczy). 

4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), co weryfikowane jest poprzez podpisanie załącznika nr 

3 do niniejszego zapytania. 

5. Wykonawca dołączy do oferty program-harmonogram szkolenia przygotowany zgodnie ze 

wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Ostateczna wersja 

harmonogramu będzie uzgadniana z Zamawiającym.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować na adres e-mail: 

monika.swiatek@plineu.org. Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. 

2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany specyfikacji przedmiotu zamówienia 

w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

5. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie 

podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub podjąć negocjacje z 

wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą, a w ostateczności powtórzyć 

postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. 

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 kolejno najwyższą liczbę punktów. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości 

zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego wsparcia w przypadku, 

jeżeli zamówiona ilość okaże się niewystarczająca lub jeżeli zaistnieje konieczność skierowania 

do udziału większej ilości Uczestników i/lub jeżeli w okresie następnych trzech lat od podpisania 

mailto:monika.swiatek@plineu.org
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umowy koniecznym okaże się nabycie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, na przykład 

w ramach kolejnych projektów EFS i/lub w ramach podstawowej działalności zamawiającego.  

9. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu pn. 

„Przekraczamy granice. Push the limits” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wykaz wykonanych usług 

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do 

wykluczenia 

4. Oświadczenie o braku powiązań 

5. Wzór programu-harmonogramu szkolenia 

6. Wykaz personelu - trener, który przeprowadzi szkolenie   
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Załącznik  Nr  1 

.............................................. 

pieczęć firmowa Wykonawcy  

F O R M U L A R Z      O F E R T Y 

na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu 

„Przekraczamy granice. Push the limits” 

 

Ja/My, niżej podpisany/podpisani: ............................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy  

 

.................................................................................................................................................... 

pełna nazwa Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

zarejestrowany adres Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

adres do korespondencji Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

( NIP i REGON ) 

 

.................................................................................................................................................... 

(numer telefonu / numer faxu) 

 

.................................................................................................................................................... 

(adres poczty elektronicznej) 
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1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:  

Liczba godzin 
dydaktycznych 

szkolenia 

Cena brutto za całość 
szkolenia dla jednej 

osoby 

Cena brutto za 
osobogodzinę szkolenia 
(kolumna 3/kolumna 2 ) 

1 2 3 

   

2. Gwarantuję/gwarantujemy, że przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy w terminach 
określonych w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do jego 
treści żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert. 

5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia o wyborze mojej/naszej oferty. 

 

 

Data ……………………….                                            ..…………………………………………………… 

Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

……………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy  

Wykaz wykonanych usług  

składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy wymagane zamówieniem doświadczenie nabyte 

podczas realizacji następujących usług: 

  

Lp. 

Szczegółowy opis  

(daty realizacji szkoleń, tematyka 
szkoleń, ilość uczestników, liczba godzin 

dydaktycznych)  

Zamawiający/Zlecający  

(pełna nazwa, adres, telefon) 

1   

2   

3   

4   

itd   

Data ………………………. 

…………………………………… 

     pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

UWAGA! 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przed zawarciem umowy z Wykonawcą 

dokumentów  potwierdzających  należyte wykonanie ww. usług przez Wykonawcę, np. referencji, kopii 

umów lub faktur. 

  



 
 

 

St
ro

n
a1

2
 

                                                                   Załącznik nr  3     

                                                                             

…….........................................                                                                ……......................................... 

     (pieczęć firmy)                                                                          (miejscowość, data)  

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy:…………………………………………….................................................... 

Oświadczam/oświadczamy, że:  

I.   Firma, którą reprezentuję/reprezentujemy, spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące 

w szczególności: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia 

II.   Nie podlegam/podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

................................................................................... 

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  

08/LIMITS/2016 w ramach projektu „Push the limits. Przekraczamy granice” 

Oświadczam/y, że: 

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  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  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w 

 linii  bocznej  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli.    

 

 

 

Miejscowość ..........................., dnia ............................. 

 

 ............................................................. 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 5 

 

PROPOZYCJA PROGRAMU-HARMONOGRAMU SZKOLENIA 

 

Data 

 

Liczba godzin 

dydaktycznych 

szkolenia 
Przedziały 

godzinowe 

szkolenia 

(od...do…) 

Tematy zajęć oraz treści w zakresie 

poszczególnych zajęć edukacyjnych szkolenia. 
część  

teoret. 

część 

prakt. 

     

     

     

     

     

     

 

……………………………………          

     podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

……………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy  

Wykaz personelu  

- trener, który przeprowadzi szkolenie 

Oświadczam/oświadczamy, że trener wyznaczony do przeprowadzenia szkolenia legitymuje się 

następującym doświadczeniem: 

 

 

Imię i nazwisko trenera 

Doświadczenie 
zawodowe -  jako 
Pełnomocnik lub 

Audytor ISO 9001, ISO 
14001 lub OHSAS 18001 

(należy podać liczbę 
pełnych miesięcy)  

Liczba godzin 
szkoleniowych 

przeprowadzonych z 
zakresu ISO 9001, ISO 

14001 lub OHSAS 18001 

(należy podać liczbę 
godzin) 

   

Doświadczenie trenera zweryfikowane zostanie w oparciu o dane zawarte powyżej w wykazie. 

Nie jest możliwe uzupełnianie/zmienianie danych zawartych w niniejszym załączniku po terminie 

otwarcia ofert. 

 

Data ………………………. 

…………………………………… 

     pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

UWAGA! 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przed zawarciem umowy z Wykonawcą 

dokumentów potwierdzających wykonanie szkoleń przez trenera, w szczególności referencji. 


