
 ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
 tel./fax 62 736 10 27,  

                                           biuro@euro.ctiw.pl, www.euro.ctiw.pl 

 
 

 

 

Ostrów Wielkopolski, 22.05.2017 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski  

tel./fax: 62 736 10 27,  e-mail: biuro@euro.ctiw.pl 

NIP: 622 17 97 922 

Osoba do kontaktu: Martyna Plewińska 

m.plewinska@euro.ctiw.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu „Kierunek - przedsiębiorczość” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego Eurocentrum zaprasza 

do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia Kursu „Zmiany VAT, PIT, CIT oraz Ordynacji 

podatkowej po 1 stycznia 2017”.  

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

1.1. Przedmiot zamówienia: realizacja Kursu „Zmiany VAT, PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej 

po 1 stycznia 2017” 

         Cel: uzupełnienie wiedzy merytorycznej w zakresie zmian w przepisach podatkowych 

         Liczba uczestników: 1 osoba 

1.2. Okres świadczenia usługi: do 30.09.2017 r. 

1.3. Inne warunki świadczenia usługi: 

1.3.1. Wykonawca zapewnia: 

1.3.1.1. materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu, 

1.3.1.2. wymagane badania lekarskie (jeżeli są konieczne), 

1.3.1.3. przeprowadzenie/organizacja egzaminu. 

1.3.2. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji szkoleniowej, w tym 

m.in.: 

1.3.2.1. program kursu oraz przekazania go Zamawiającemu przed rozpoczęciu kursu, 

1.3.2.2. szczegółowego harmonogramu kursu w porozumieniu z Zamawiającym, 

1.3.2.3. prowadzenia listy obecności na zajęciach, wg wzoru Zamawiającego, 

1.3.2.4. sporządzenia protokołu z egzaminu,  

1.3.2.5. oznakowania sal szkoleniowych, list obecności oraz pozostałych dokumentów 

związanych z realizacją kursu zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i 

promocji. 

1.3.2.6. przeprowadzeniu w ostatnim dniu kursu ankiety ewaluacyjnej (według wzoru 

dostarczonego przez Zamawiającego) oceniającej przeprowadzone zajęcia. 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
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2.1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty/osoby, spełniające poniższe 

warunki: 

2.1.1. Posiadające wpis do Rejestru Instytucji  Szkoleniowej. 

2.1.2. Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.1.3. Posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu w zakresie zmian  

w przepisach oraz ordynacji podatkowej. Zamawiający wyznacza udokumentowanie 

spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia na 

formularzu. 

2.1.4. Posiadające wystarczająca wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu 

objętego usługą, uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2.1.5. Dysponujące potencjałem technicznym i zasobami, pozwalającymi na wykonanie 

zamówienia. 

2.1.6. Znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie, 

zamówienia. 

2.1.7. Nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Zamawiający wyznacza 

szczegółowe wykazanie spełnienia niniejszego warunku przez Oferenta poprzez 

wypełnienie oświadczenia zawartego w Formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

3. Opis przygotowania oferty: 

3.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.2. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

4. Opis sposobu obliczania ceny: 

4.1. Oferta powinna zawierać cenę za realizację całego zamówienia w złotych polskich. 

4.2. Kurs jest finansowany ze środków publicznych, dlatego zwolniony jest z podatku VAT. 

4.3. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie. 

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

zamówienia. 

5. Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia: 

5.1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z 

Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

5.1.1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 

5.1.2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji. 

5.1.3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika. 

5.1.4. Pozostawanie 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. 



 ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
 tel./fax 62 736 10 27,  

                                           biuro@euro.ctiw.pl, www.euro.ctiw.pl 

 
 

 

 

5.2. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: 

5.2.1. Wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali 

zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił 

odpowiedzialności. 

5.2.2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich 

kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli wymagane są do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

6. Kryteria oceny ofert: 

6.1. Wygrywa oferta, która przejdzie wszystkie etapy oceny ofert oraz otrzyma najwyższą liczbę, 

punktów w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie, obliczoną wg wzoru: 

 

         K = Kc + Kd+ Ko + Ksam 

 

6.2. Cena brutto (70%) 

             Kc = KCmin/KCo*70% 

                Gdzie: 

                Kc – ogólna liczna punktów oferenta 

                KCo – cena brutto oferty badanej 

                KCmin – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe. 

 

6.3. Doświadczenie  (20%) 

 

                Kd = KDo/KDmax*20% 

                Gdzie: 

                Kd  –  ogólna liczba punktów Oferenta 

                KDo –  liczba lat doświadczenia Oferenta 

                KDmax  – maksymalna liczba lat doświadczenia  Oferenta, który złożył ofertę 

 

      6.4    Miejsce odbywania kursu (10%). 

 

         Ko = KDo/KDmax*10% 

         Gdzie: 

         Ko  –  ogólna liczba punktów Oferenta 

         KOo  –  odległość miejsca realizacji szkolenia od Ostrowa Wielkopolskiego 

          KOmin  – najmniejsza odległość miejsca realizacji szkolenia od Ostrowa Wielkopolskiego  

z ofert,  która wpłynęła w odpowiedzi  na zapytanie ofertowe. 

 

6.5 W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

ofert. 
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6.6 Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków 

Zamówienia. 

7 Miejsce i termin składania ofert: 

7.5 Oferty należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zmawiającego lub wysyłać na adres: 

EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski. 

7.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w wersji elektronicznej na adres 

m.plewinska@euro.ctiw.pl - w takim przypadku każdorazowo należy dostarczyć wersję 

papierową oferty w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia wersji elektronicznej. 

7.7 Termin składania ofert upływa 2 czerwca 2017 roku. Oferty złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby 

Zamawiającego lub na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego, wg adresów wskazanych 8.1. i  

8.2. 

8 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

8.5 Informacja o wyborze najkorzystniej oferty zostanie umieszczana na stronie internetowej 

www.euro.ctiw.pl.   

8.6 W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest 

najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert. 

9 Zapytania o przedmiot zamówienia: 

9.5 Informacji dodatkowych dotyczących zamówienia udziela Martyna Plewińska, e-mail:  

m.plewinska@euro.ctiw.pl, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątek w godzinach 7.00-

15.00 bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.  

10 Załączniki: 

10.5  Formularz ofertowy. 

10.6  Oświadczenie dotyczące posiadania doświadczenia, placu manewrowego i pojazdu. 

 

http://www.euro.ctiw.pl/

