
 

 

 

 

Lublin, 24.02.2022r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU 

 

W projekcie : „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

I. Zamawiający: 

Fundacja Fuga Mundi 

ul. Hutnicza 20B,  

20-218 Lublin 

NIP 712-19-31-563, REGON  430660077 

www.ffm.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:  

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez psychologa grupowego treningu kompetencji i 

umiejętności społecznych oraz usługi indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 8 UP projektu „Twoja 

Nowa Szansa" nr RPLU.11.04.00-06-0011/17, w tym 

1. Przeprowadzenie  grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 8 UP: 

a) Zakres tematyczny treningu (poradnictwa grupowego) obejmuje: 
- budowanie poczucia własnej wartości; 
- komunikacja interpersonalna, w tym kontakt z pracodawcą; 
- asertywność; 
- rozwiązywanie konfliktów; 
- negocjacje; 
- radzenie sobie ze stresem, krytyką; 
- gospodarowanie budżetem domowym, 
- organizacja czasu i pracy własnej. 

b) Kod CPV: 80570000-0: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

c) Wymiar godzinowy: 8 osób x 1 grupa x- 3 dni x 6 godz. - łącznie 18 godzin 

2. Przeprowadzenie  indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 8 UP 

a) Zakres tematyczny indywidualnych konsultacji z psychologiem obejmuje: 

- skoncentrowanie na identyfikacji i współdziałaniu w rozwiązywaniu problemów i kryzysów rozwojowych,, 

-  wspieranie UP w realizowanych zmianach, 

-   wzmacnianie motywacji do działania UP, 

Zadaniem psychologa będzie pomoc w wychodzeniu z wykluczenia, w tym w rozwiązywaniu problemów z 

aktywnością zawodową, a także motywowanie i zwiększanie chęci do aktywnego działania, poszukiwania 

pracy i poukładania spraw rodzinnych oraz wzmocnienie/odbudowanie naturalnych systemów wsparcia UP. 

a) Kod CPV: 85121270-6: Usługi psychiatryczne i psychologiczne 

b) Wymiar godzinowy: 4 godziny zegarowe dla każdego UP w trybie dwóch spotkań indywidualnych (2h x 2 dni x 

8 UP), łącznie 32 godziny zegarowe. 
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2) Wymagania wobec wykonawcy: 

 wykształcenie wyższe psychologiczne oraz; 

 min. 2-letnie doświadczenie merytoryczne lub przeprowadzenie min. 200 godz. zegarowych tego typu wsparcia w 

ciągu ostatnich 2 lat, 

 min. 2-letnie doświadczenie merytoryczne lub przepracowanie min. 200 godz. zegarowych w ciągu ostatnich 2 lat z 

grupą docelową. 

 wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez właściwy Urząd, w przypadku wykonawców będących 
osobami prawnymi lub osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą. 

 

3) Uczestnicy Projektu: 8 osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej lub 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek z art. 7 

ustawy z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej zamieszkujących zgodnie z KC na obszarze gmin należących do 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego objętych działaniami rewitalizacyjnymi tj.: Lublin, Głusk, Jabłonna, Jastków. 

Konopnica, Niedrzwica Duża,  Niemce,  Strzyżewice,  Świdnik,  Piaski (gmina miejska), Piaski (gmina wiejska), Spiczyn,  

Lubartów (gmina miejska), Lubartów (gmina wiejska). 

4) Ilość miejsc:  max 8 

5) Miejsce wykonywania usługi: praca stacjonarna w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Lublina, 

ewentualnie innych miastach z obszaru realizacji projektu (np. Głusk, Jabłonna, Jastków. Konopnica, Niedrzwica 

Duża,  Niemce,  Strzyżewice,  Świdnik,  Piaski (gmina miejska), Piaski (gmina wiejska), Spiczyn,  Lubartów (gmina 

miejska), Lubartów (gmina wiejska), gdzie zbierze się 8 osobowa grupa. 

6) Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

7) Termin realizacji zamówienia:  marzec 2022 – maj 2022; Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia 

terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez 

Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy). 

8) Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno-prawna. 

9) Łączny wymiar czasu pracy:  50 godzin zegarowych. 
 

III. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy: 

1) rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie 

dokumentacji, prowadzenie list obecności na zajęciach, prowadzenie karty usługi konsultacji  indywidualnych; 

2) niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku/uczestniczce, który/a 

opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości; 

3) niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej Projekt, Instytucji Pośredniczącej oraz innym 

podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym 

dokumentów finansowych; 

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub zapewnić kadrę posiadającą wymagane 

zamówieniem wykształcenie oraz doświadczenie; 

5) pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:  

 Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o 

przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i 

potrzeb Uczestników Projektu. 



 

 

 Akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 6.00-22.00 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez 

możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność).  

 Dojazd na zajęcia w różne regiony województwa lubelskiego, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie formy 

wsparcia realizowane będą na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszelkie koszty dojazdu, 

zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 Pozostawanie w dyspozycyjności 50 godzin potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagana 

dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości 

Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

6) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy. 

7) Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzonymi zajęciami do 5 dni po 

zakończonych spotkaniach. 

8) Informowanie Uczestników o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

9) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu zajęć  protokołu wskazującego prawidłowe 

wykonanie zadań w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

10) 1 godzina  oznacza 60 min zegarowych 

11) Usługa musi być realizowana zgodnie z „Wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych” obowiązującym 

w ramach naboru konkursowego nr. RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17. 

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty:  

1. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady rozeznania rynku wymaganej przy realizacji projektów, 

bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  

2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających następujące warunki: 

 

a) Nie są powiązani 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. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań 
(Załącznik 1). Oferenci/Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania. 
 

b) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze 
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 
Opis weryfikacji spełnienia warunku:  Dołączony do oferty przez Oferenta/Wykonawcę dokument potwierdzający wpis do 
RIS. Oferenci/Wykonawcy, którzy nie dołączą stosownego dokumentu zostaną odrzuceni z postępowania z powodów 
formalnych. 
 
 



 

 

 
c) Posiadają niezbędną wiedzę, wykształcenie i doświadczenie (tj. min. 2-letnie doświadczenie merytoryczne lub 
zrealizowanie łącznie min. 200 godzin wsparcia w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz 
indywidualnych konsultacji psychologicznych w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo i/lub osób bez zatrudnienia 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społecznej. lub kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej).). 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Doświadczenie weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w załączniku nr 
2 zawierającym wykaz zrealizowanych zadań/wsparcia o podobnym charakterze oraz dokumentu 
(zaświadczenia/referencji) potwierdzającego prawidłową realizację zadań. 
 

d) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania;  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego 
warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 

2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego 
warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
 

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego 
warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku 

 

4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: jest wspólny dla punktów 4) – 8)  
 
5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: jest wspólny dla punktów 4) – 8)  
 
6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  



 

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: jest wspólny dla punktów 4) – 8)  
 
7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  

Opis weryfikacji spełnienia warunku: jest wspólny dla punktów 4) – 8). 
 
8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w punktach jest wspólny dla punktów 4) – 8). 
Opis weryfikacji spełnienia warunku w punktach 4-8: W celu spełnienia warunków, o których mowa w 

punktach 4-8. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku 

 

e) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

f) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania; 

 

g) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
 
 Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  
Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3) 
 

h) Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO 

delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów 

lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) 

Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 4) 

 

Oferty Wykonawców nie spełniających ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania. 
 

 



 

 

 

V. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY: 
 

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

- Załącznik 1 Formularz ofertowy – oferta cenowa; 

- Załącznik 2 Wykaz posiadanego doświadczenia wraz z dokumentami, potwierdzającymi adekwatne do złożonej oferty 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych oraz ich prawidłową realizację. 

- Załącznik 3 Oświadczenie (dot. wymiaru zaangażowania) 

- Załącznik 4 Oświadczenie (dot. zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO) 

- Załącznik 5 Klauzula informacyjna (dot. ochrony danych osobowych) 

- Załącznik 6  Oświadczenie (dot. posiadania status podmiotu ekonomii społecznej) 

2. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Oferenta/Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona w 

sposób czytelny w języku polskim. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia, odwołania postępowania na każdym jego etapie bez 

podawania przyczyny. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający 

ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat 

poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego 

 (złożenie oferty a następnie wycofanie się). 

6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. 

7. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za 

cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

9. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: mareks@ffm.pl w dni robocze. Wszelkie wnioski 

oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail.  Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w treści powyżej lub dotyczy 

już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia 

oferty. 

11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze 

względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez 

ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

13. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 

zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie 

składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

14. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

zamówienia oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie 

obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na 

wynagrodzenie ze strony Zamawiającego). 



 

 

15. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

16. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja 

Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

20. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Termin składania ofert upływa 04.03.2022r. do godziny 11:00:. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

2) Miejsce składania ofert:  Biuro projektu: ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin 

3) Dopuszczalna forma składania ofert: 

 przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres siedziby realizatora projektu podany 

wyżej, ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej 

treści z dopiskiem „Twoja Nowa Szansa - oferta cenowa na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności 

społecznych oraz usługi indywidualnych konsultacji psychologicznych. 

 drogą elektroniczną na adres: mareks@ffm.pl z dopiskiem „Twoja Nowa Szansa - oferta cenowa na 

przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz usługi indywidualnych konsultacji 

psychologicznych”; 

 osobiście w Biurze Projektu, w dni robocze, w godz. 10.00 do 15.00, w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, 

w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Twoja Nowa Szansa - oferta cenowa na przeprowadzenie 

treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz usługi indywidualnych konsultacji psychologicznych”. 

 

VIII. Warunki zawarcia umowy 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez 

podania przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do 
usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru 
wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z 
Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu: 
● zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 
● zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego, 
● zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym 

zamówieniem, 
● zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany 

harmonogramu płatności). 
4. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 
5. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 
6. Oferent przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi 

pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie 
Wykonawcy. Wynika to z odpowiednich reguł i warunków wynikających z przepisów prawa unijnego i prawa 
krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Oferent przyjmuje do 
wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 
przez Wykonawcę w niżej określony sposób. 
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7. Zamawiający informuje, a Oferent składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi 
następujące zapisy: 

a) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy: 
● w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

● w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na 
podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, 

● w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości godzin i 
miejsc realizacji zlecenia, 

● w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, w przypadku nie 
wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania 
należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego, 

b) Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie 
poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie. 

c) Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia 
przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. 

● Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania czasu zajęć i 
realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z planowanym harmonogramem, 

● Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z 
realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

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 – w przypadku przedłużenia realizacji projektu; 
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 z 
realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

 
IX. Kryteria oceny ofert 

1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap – ocena formalna, II etap – ocena merytoryczna.  
2. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania 
ofertowego.  
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;  
- do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów;  
- oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego;  
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.  
4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu Komisji oceniającej oferty składającej się  
z pracowników Zamawiającego.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w Załączniku nr 2 doświadczenia 
(weryfikacja u Zamawiających) oraz wykształcenia poprzez wgląd w odpowiednią dokumentację, tj. np. referencje, 
potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie i 
wykształcenie Oferenta.  



 

 

7. Zgodnie z zasadami regulującymi wydatkowanie funduszy ze środków UE, w tym w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
z dnia 22 sierpnia 2019 roku Zamawiający przy wyborze Oferenta i realizacji zamówienia będzie stosował strategię na rzecz 
wzrostu sprzyjającego włączaniu społecznemu oraz zastosuje w tym celu kryteria i aspekty społeczne dotyczące oferty 
przedsiębiorstw/podmiotów ekonomii społecznej (PES). 
8. Realizując klauzule i aspekty społeczne Zamawiający określa, że dodatkowe punkty - 20 przy ocenie ofert otrzyma 
Oferent będący podmiotem ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, gdy Oferent to.: 
a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz.2085.); 
b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
1. Centrum Integracji Społecznej oraz Klub Integracji Społecznej , o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. (Dz. 
U. z 2020 poz. 176) 
2. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573);  
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z  2020 poz. 1057); 
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 
16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 poz. 648) 
e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 poz. 2256.); 
f) zakład pracy chronionej (ZPCH), o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2021 poz. 573) 

 
Opis weryfikacji spełnienia warunku:  
Złożenie stosownego wydruku z rejestru/ewidencji potwierdzającego status podmiotu ekonomii społecznej oraz załącznik nr 6. 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące kryteria: 
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Nazwa kryterium 
Wartość  

kryterium 

Sposób przyznawania punktacji  

ocenianego kryterium 

K1 Cena oferty 

80%  

(max 80,00 

pkt) 

K1 = (Cmin:C)x80 

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny 

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert 

C – cena badanej oferty 

K2 

Oferent będący 

podmiotem 

ekonomii 

społecznej 

20%  

(max 20,00 

pkt) 

K2 = 0 pkt - brak statusu podmiotu ekonomii 

społecznej 

K2=20 pkt - posiadanie statusu podmiotu ekonomii 

społecznej 

Ad. K1. Cena – 80%  (80 pkt.) 

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena oferty” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta 

według wzoru: 

 

               

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 



 

 

Ad. K2 Oferent będący podmiotem ekonomii społecznej - 20%  (20,00 pkt) 

W ramach kryterium Zamawiający przyzna 20 pkt. za posiadanie status podmiotu ekonomii społecznej, w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020, z dn. 8 lipca 2019 r. – weryfikacja wg zał. nr 6 oraz stosowny wydruk z ewidencji. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu 
kryteria tj. Najkorzystniejsza oferta= K1+K2. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Oferenta, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w 
rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez 
Oferenta. 

 

X. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze 
oferty dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. 
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
4.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. 
5.Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 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 znajdą się zapisy: 
a) zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących sytuacjach:  
- nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; 
- przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających 
-nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;  
- innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub zaniechań 
Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia.  
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;  
c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych, na zasadach ogólnych;  
d) 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 informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawcę, Zamawiający ponosi pełną 
odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika 
to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa 
krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę 
w ww. sposób. 
8. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na 
konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym 
uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.  
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w 
przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie. 
10. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena. 
11.Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się- na żądanie Zamawiającego  w 
terminie 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą -  do 
osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony miejscu i przedłożenia 
Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy do właściwej realizacji przedmiotu 



 

 

umowy. Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w 
wyznaczonym terminie może spowodować odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków 
udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy. 
12.W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w 
następnym w kolejności Wykonawcą. 
13.Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu środków przez 
Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej.  Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków  
związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od 
Zamawiającego opóźnieniom. 
14.W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej 
realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian  
w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania, 
c) ostatecznej ilości Uczestników Projektu, 
d) zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego 
w umowie). 
15.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez Zamawiającego w celu związanym z zapytaniem ofertowym: 
„Twoja Nowa Szansa!” RPLU.11.04.00-06-0011/17 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Fundacja Fuga Mundi 
w Lublinie informuje, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fuga Mundi w Lublinie, ul. Hutnicza 20B, 20-218 
Lublin,  

b) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: tel. 81 534 26 01, e – mail: mareks@ffm.pl,  
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Administratora na 

podstawie przepisów prawa oraz realizacji działań projektowych współfinansowanych ze środków UE – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych)  

d) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt c, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do 
UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 
f) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową uczestnictwa w 

zadaniach projektowych,  
i) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – oferta cenowa wraz z oświadczeniem o braku powiązań 

 Załącznik nr 2: Wykaz posiadanego doświadczenia 

 Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące wymiaru zaangażowania 

 Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO 

 Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

 Załącznik nr  6: Oświadczenie o posiadaniu statusu podmiotu ekonomii społecznej 


