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Nazwa i adres Zamawiającego: 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź 

KRS: 0000156849 

telefon: 797 96 51 51 

adres e-mail: drabinamarzen@gmail.com 

osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami: Justyna Jarzębak 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR VIII/TIE/DM/2019 

 

 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „DRABINA MARZEŃ” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX 

Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT (dalej: „Projekt”) zaprasza do 

złożenia ofert, których celem jest wyłonienie Wykonawcy – Trenera warsztatów kulinarnych –  

W ramach Projektu, którego zadaniem będzie przeprowadzenie 108 godzin warsztatów kulinarnych 

dla grupy max. 10 dzieci i młodzieży wraz z zapewnieniem artykułów spożywczych na powyższe 

warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat w świetlicy środowiskowej należącej do  

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: W „Planetarium” przy ul. Pomorskiej 16a, 91-416 Łódź lub 

w siedzibie Wykonawcy.  

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowie 

Partnerstwa 2014-2020 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.  

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.).   

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
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80000000-4  – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Przedmiotem zamówienia jest nabór na stanowisko Trenera warsztatów kulinarnych, który 

przeprowadzi – w ramach Projektu – warsztaty kulinarne z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 18 lat 

uczęszczającymi do świetlicy profilaktycznej przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi lub  

w siedzibie Wykonawcy. 

Warsztaty kulinarne odbywać się będą w świetlicy środowiskowej należącej do Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: .  W „Planetarium” przy ul. Pomorskiej 16a, 91-416 Łódź lub w siedzibie 

Wykonawcy. 

 

W ramach zamówienia warsztaty kulinarne odbywać się będą w godzinach funkcjonowania świetlicy 

środowiskowej, tj. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 19:00 oraz  

w soboty od 10:00 – 15:00 według określonego przez Dyrektora Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 

grafiku.  

 

W ramach zamówienia Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej tj. 

umowy zlecenia na maksymalnie 108 godzin w okresie od dnia podpisania umowy (wrzesień 2019) do 

30.09.2021 r. 

Szacowana ilość godzin realizacji zamówienia: 108 

Szacowana ilość osób objętych warsztatami kulinarnymi: 10 

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości godzin do 50 % ilości szacowanej.  

 

3. Do zakresu zadań Wykonawcy w ramach obu części zamówienia będzie należało  

w szczególności: 

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  
 

a) Przeprowadzenie 108 warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat,  

w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2021. 

b) Zakres warsztatów musi być dostosowany do wieku dzieci i młodzieży. 

c) Systematyczne dokumentowanie przeprowadzonych warsztatów kulinarnych o których mowa 

w pkt. 1-2 - sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 

d) Współpraca z zespołem realizującym projekt celem realizacji zamierzonych działań  

i osiągnięcia zaplanowanych celów. 

e) Przestrzeganie zasad BHP i ppoż. oraz współżycia społecznego. 
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2. Udokumentowanie czynności, o której mowa w pkt. 1. 

 
Szczegółowe zadania określone zostaną w indywidualnym zakresie czynności prowadzącego warsztaty 

kulinarne. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

kryteria: 

a) posiadający doświadczenie w realizacji zajęć dla dzieci w wieku 6-18 lat - powinien wykazać się 

zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 różnymi tematycznie edukacyjnymi 

zajęciami warsztatowymi dla dzieci w wieku 6-18 lat;  

b) przedstawią program i harmonogram warsztatów dla uczestników projektu „Drabina marzeń”; 

c) którzy zapewnią wszystkim dzieciom produkty spożywcze, do przeprowadzenia zajęć; 

zorganizują posiłek, który może się składać z potraw przygotowanych przez dzieci lub/oraz  

z potraw przygotowanych na tę okazję przez realizatora zajęć (w zależności od wieku dzieci  

i scenariusza zajęć).  

d) deklarują dyspozycyjność w wykonywaniu zadań dotyczących prowadzenia warsztatów 

kulinarnych na poziomie średnio 3  godzin miesięcznie; 

e) osoby/podmioty, które nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 

wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich 

postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

f) łączne zaangażowanie zawodowe osoby składającej ofertę, w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie 

może przekroczyć ilości godzin określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (łącznie 276 godzin miesięcznie); 

g) osoby, które nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej ograniczona ani zawieszona; 

h) osoby, które wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  

w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez 

sąd; 

i) osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
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j) oraz osoby, której łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych  

z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 

godzin miesięcznie. 

 

2. Warunki udziału zostaną ocenione metodą spełnia/nie spełnia. 

 

III. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono 

konflikt interesów. 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą 

być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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.  

2. Warunki braku podstaw do wykluczenia zostaną ocenione metodą podlega /nie podlega. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (UMOWY) 

 

Okres  realizacji zamówień od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.  

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o 

następujące kryteria: 
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1) kwota wynagrodzenia brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę realizacji warsztatów 

informatycznych – waga kryterium: 70% (max 70 pkt); 

2) Program warsztatów informatycznych wraz z harmonogramem 30% (max 30 pkt); 

1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę 

realizacji warsztatów informatycznych” otrzyma najtańsza oferta według wzoru( Załącznik nr 

1): 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Program powinien być opisany w postaci konspektu, wg którego będą realizowane warsztaty 
informatyczne.  
Program powinien zawierać co najmniej następujące elementy:  
- proponowany termin - miesiąc/ rok  
- temat warsztatów  
- metody i formy pracy  
- przebieg zajęć  
 
 
W przypadku kryterium „program” oferta otrzyma następującą liczbę punktów: 

Program nie zawierający wszystkich wymaganych elementów 
 lub nie przekazujący w jasny sposób tematu zajęć    

0 pkt 

Program kompletny, zwierający wszystkie wymagane elementy,  
ale tradycyjny, mało innowacyjny sposób realizacji tematu  

15 pkt 

Program kompletny, innowacyjny sposób realizacji tematu zajęć, 
wykorzystanie urozmaiconych środków dydaktycznych i form pracy 

30 pkt 

 

3. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę  

jako suma punktów z oceny kryterium 1 – 2. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać 

maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w treści 

niniejszego zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 

warunki Wykonawca spełnił. 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie) 

 x 70 pkt 
cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
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5. Ocenę końcową oferty na daną część zamówienia stanowić będzie liczba punktów 

otrzymanych przez ofertę jako suma punktów z oceny kryterium a). Oferta na realizację 

zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch 

miejsc po przecinku.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia podmiotowi, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymogom opisanym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona – w podanym kryterium 

wyboru jako najkorzystniejsza, uzyskując najwyższą liczbę punktów w danej części 

zamówienia. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ilości punktów, 

zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą całkowitą cenę brutto. Jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane  

w złożonych pierwotnie ofertach. 

8. W przypadku odmowy lub uchylania się od podpisania umowy przez oferenta, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, który 

spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę 

punktów, bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert 

9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi (za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub drogą 

elektroniczną) wszystkie podmioty, które złożyły ofertę. Ponadto Zamawiający upubliczni 

informację o wyniku postępowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione niniejszej 

zapytanie ofertowe. 

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najniższej oferty 

przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie powyższego 

zamówienia. 

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 

 

1. Cenę brutto za godzinę zegarową (60 minut) warsztatów kulinarnych zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 – Formularzem ofertowym wraz z oświadczeniami wskazanymi z treści Załącznika nr 1. 

 

Cena brutto za godzinę zegarową (60 minut) warsztatów kulinarnych wskazana w ofercie 

powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w Zapytaniu ofertowym, w tym 

zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego). 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.  
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Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego – załącznik nr 2. 

3. Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć wraz z ofertą:  

a) Oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego wykształcenia wyższego 

uprawniającego do wykonywania zawodu logopedy (Załącznik nr 3a) wraz  

z kserokopią poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających posiadane wykształcenie; 

b) Oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia zawodowego  

w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat (Załącznik nr 3b) wraz z kserokopią 

poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie 

doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat; 

c) Oświadczenie oferenta w przedmiocie zadeklarowania dyspozycyjności  

w wykonywaniu zadań trenera warsztatów kulinarnych (Załącznik nr 3c). 

4. CV wraz z aktualnym zdjęciem oraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 

(RODO)”. 

5. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub 

działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej - aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku przedsiębiorcy zarejestrowanego  

w KRS – aktualny wypis z rejestru KRS. 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzorów, o których mowa w pkt VI Zapytania 

ofertowego oraz zawierającą elementy wskazane w pkt VI Zapytania ofertowego. Dokumenty 

powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 

wzorcami – Załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Do 

oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie 
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w przedmiotowym zakresie. Kopie dokumentów oferent poświadcza za zgodność  

z oryginałem. 

2. Oferta wymaga własnoręcznego podpisu wykonawcy.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę.  

6. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową,  posiadać datę sporządzenia, zawierać 

adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.  

7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy. Podpis musi być czytelny, 

pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 

podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej 

ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach 

złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska 

umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

8. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

O poprawieniu omyłek wymienionych w punkcie 8 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

Wykonawcę.  

9. Koszty związane  z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

10. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:  

a) zostanie złożona po terminie składania ofert;  

b) będzie niekompletna lub niezgodna z niniejszym Zapytaniem ofertowym;  

c) nie będzie spełniać warunków udziału. 

11. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta 

winna być zaadresowana następująco: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 

115, 90-542 Łódź oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: „OFERTA – Trener 

warsztatów kulinarnych  -  nie otwierać przed dniem 02.09.2019 r.” 

12. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą 

kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, 
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a nie termin wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą 

kurierską. 

13. Dopuszcza się składanie ofert drogą korespondencji elektronicznej (skan).  

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania 

ofert.  

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres:  

Biuro Projektu „DRABINA MARZEŃ” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź   

osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 

lub e-mail:  drabinamarzen@gmail.com  

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Biuro Projektu „DRABINA MARZEŃ” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2019 o godzinie 11:30. 

 

3. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia wyznaczonego jako termin 

składania ofert.  

 

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania 

ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Zmiana treści istotnych postanowień Umowy (o ile nie prowadzi do zmiany charakteru 

umowy) jest dopuszczalna w oraz w następujących przypadkach: 

a) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 

b) gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

c) zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia 

Umowy. 

mailto:drabinamarzen@gmail.com
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5. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych. Płatność nastąpi za faktyczną ilość 

zrealizowanych godzin świadczenia usługi.  

6. Wykonawca wystawiać będzie za wykonanie zamówienia rachunek za każdy miesiąc, 

zgodnie z faktycznie przepracowaną liczbą godzin na podstawie przedłożonego do 

akceptacji Zamawiającemu protokołu (załącznik nr 2 do wzoru umowy) oraz wypełniać 

będzie na bieżąco kartę doradztwa (załącznik nr 3 do wzoru umowy). 

7. W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na 

wskazany numer konta w terminie 14 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie 

częściej niż raz na miesiąc), z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest 

dostępność środków na finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez 

Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) na wyodrębnionym 

dla tego celu rachunku bankowym. 

X. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany lub odwołania niniejszego Zapytania ofertowego, 

b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia 

zamówienia, 

c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do   

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, o czym poinformuje niezwłocznie 

wszystkich oferentów;  

d) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia złożonej oferty.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków 

postępowania. Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy kontroli. 

W przypadku wykazania niezgodności wyników kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent 

może zostać wykluczony z postępowania na każdym jego etapie.  

3. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy z analizy załączonych do oferty oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunki udziału  

w postępowaniu wynikają wątpliwości, że przedstawione w nich zamówienie nie zostało 

wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane,  

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

4. W celu zapewnienia przejrzystości procedur i porównywalności ofert nie przewiduje się 

składania ofert zawierających jakiekolwiek warunki i/lub zastrzeżenia.  

5. Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia 

negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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7. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także do rezygnacji  

z prowadzenia postępowania bez wyłonienia Wykonawców i bez podania przyczyny. 

8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki 

ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI:  

1. Wzór „Formularz oferty” wraz z Oświadczeniami;  

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego; 

3. Załączniki: 

3a) Oświadczenie oferenta o posiadanym doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą; 

3b) Deklaracja oferenta o miesięcznej dyspozycyjności. 

4. Wzór Umowy. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr VIII/TIE/DM/2019 

FORMULARZ OFERTOWY „Warsztaty kulinarne” 

I. Nazwa i adres Wykonawcy  

  

II. Dane dotyczące Zamawiającego  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Żeromskiego 115 

90-542 Łódź 

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  

Oferuję prowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, 

uczęszczających do świetlicy profilaktycznej przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi na 

potrzeby realizowanego projektu „Drabina marzeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

• ………………………………………. słownie …………………………………. zł brutto za każdą przepracowaną 

godzinę warsztatów kulinarnych 

 

 

IV. Oświadczam, że  

. po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń;  

. wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  

 

Data i czytelny podpis 

V. Oświadczam, że nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.  

 

Data i czytelny podpis 
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VI. Oświadczam, że wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie 

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.  

 

Data i czytelny podpis 

 

VII. Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/-am pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.  

 

Data i czytelny podpis 

 

VIII. Oświadczam, że nie zostałam skazana / nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne.  

 

Data i czytelny podpis 

IX. Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 

źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin 

miesięcznie. 

 

Data i czytelny podpis 

Oświadczenia składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 §1 Kodeksu Karnego:  

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.”  

 

Data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr VIII/TIE/DM/2019 

 

Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż …..………………….………………..………………………………………………………… 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  

nie jest powiązana / powiązany z Zamawiającym tj. Towarzystwem Inicjatyw Europejskich osobowo lub 

kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy 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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

 

Data……………………………..  

 

 

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

                    (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego nr VIII/TIE/DM/2019 

 

Oświadczenie oferenta o posiadanym doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(nazwa i adres Oferenta) niniejszym oświadczam, iż posiadam ………-letnie doświadczenie w pracy  

z dziećmi i młodzieżą w wieku 6 – 18 lat. 

 

Jednocześnie w załączeniu dołączam kserokopie ………… dokumentów potwierdzających posiadanie 

doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6 – 18 lat. 

 

 

…………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Oferenta 
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Załącznik nr 3b do zapytania ofertowego nr VIII/TIE/DM/2019 

 

Deklaracja oferenta o miesięcznej dyspozycyjności 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(nazwa i adres Oferenta) 

niniejszym deklaruję dyspozycyjność w wykonywaniu zadań logopedy na poziomie średnio 3 godzin 

miesięcznie. 

 

 

…………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Oferenta 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr VIII/TIE/DM/2019 

Wzór Umowy zlecenia 

 

UMOWA ZLECENIA 

Zawarta w dniu ……………  roku w Łodzi, pomiędzy  

Towarzystwem Inicjatyw Europejskich  

z siedzibą w  Łodzi (90 - 542) przy ul. Żeromskiego 115, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń oraz 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000156849, REGON: 472354525, NIP: 7262349581 

reprezentowane przez: 

- ………………………………………..  

- ……………………………………….. 

zwanym dalej: „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

zwaną/ym dalej: „Wykonawcą”. 

Niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, 

przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Umowie Partnerstwa 2014-2020 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 

19.07.2017 r., a także przy uwzględnieniu warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym nr 

………………………...  

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania za wynagrodzeniem zadanie 

pełnienia obowiązków Trenera warsztatów kulinarnych polegających na przeprowadzeniu 108 

godzin warsztatów kulinarnych dla grupy max. 10 dzieci i młodzieży wraz z zapewnieniem 

artykułów spożywczych na powyższe warsztaty. Do zrealizowania są warsztaty kulinarne (cykl 

roczny: 12 warsztatów x 3 godz.= 36 godzin x 3 lata) w świetlicy środowiskowej w Łodzi należącej 

do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1  

z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat w ramach projektu „Drabina marzeń” (dalej: „Projekt”) lub 

w siedzibie Wykonawcy, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na 

rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne - ZIT. 

2. Szczegółowy wykaz czynności związany z wykonaniem zlecenia, o którym mowa w ust. 1, 

zawiera  

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie 

wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy oraz że jego wykonanie leży w granicach możliwości 

Wykonawcy i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które 

mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Przedmiot umowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne - ZIT. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością, a także 

zachować  

w tajemnicy wszystko to, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, 

w tym  

w szczególności zachować w tajemnicy i chronić przed ujawnieniem (w czasie trwania Umowy 

i po jej zakończeniu) wszelkie informacje dotyczące uczestników Projektu i ich rodzin;  
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b) stosować obowiązujące przepisy prawa oraz inne wytyczne obowiązujące w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki;  

c) wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z zasadami określonymi  

w umowie nr RPLD.09.02.02-10-A010/18-00 o dofinansowanie Projektu, w tym w 

szczególności zobowiązuje się do informowania, że umowa jest realizowana z udziałem 

środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej; 

d) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

e) zapewnić niezbędne artykuły spożywcze do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji 

dotyczących realizacji czynności będących przedmiotem Umowy, w tym w szczególności o 

trudnościach  

i problemach jakie napotkał w związku z realizacją Umowy.  

3. W celu kontroli merytorycznej postępów prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia  

i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych protokołów (załącznik nr 2 do niniejszej umowy) 

oraz  sprawozdań (załączniki 3 do niniejszej umowy). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku, 

gdyby łączne zaangażowanie zawodowe 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, przekroczyło w okresie realizacji przedmiotu Umowy 276 godzin miesięcznie. 

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym  

 

wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. Strona powołująca się na Siłę wyższą jest 

zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu 

okoliczności uznawanych za Siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu 

stanu Siły Wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych 

okoliczności jest ograniczone do okoliczności, które nie są powszechnie znane. 

 

§ 4 
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1. Obowiązki będące przedmiotem Umowy Wykonawca będzie realizował od ……………..  2019 r. do 

dnia 30 września 2021 roku.   

2. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o ogólnym harmonogramie 

czynności związanych z realizacją Projektu i udzielania Wykonawcy - na jego żądanie - niezbędnych 

informacji w celu prawidłowej realizacji obowiązków. 

3. Szczegółowe terminy realizacji obowiązków Wykonawcy zostaną ustalone przez Strony (w imieniu 

Zamawiającego – przez koordynatora Projektu) na piśmie w zależności od potrzeb uczestników 

Projektu.  

4. Miejsce realizacji obowiązków: świetlica środowiskowa należąca do Centrum Zajęć Pozaszkolnych 

nr 1  

w Łodzi - „W Planetarium”, ul. Pomorskiej 16a lub w siedzibie Wykonawcy;  

§ 5 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy (czynności wymienionych w § 1) Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości …………………zł  (słownie: 

……………………złotych brutto) za jedną godzinę pełnienia czynności wymienionych w § 1 Umowy 

uwzględniając koszty artykułów spożywczych niezbędnych do prowadzenia ww. warsztatów.   

2. Kwota wskazana w § 5 pkt. 1 zawiera należny podatek VAT.  

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest ustalane jako ryczałt stawki godzinowej wskazanej w § 5 

ust. 1  

i ilości godzin pełnienia czynności w danym okresie rozliczeniowym wskazanej w 

rachunku/fakturze VAT przedstawionej na piśmie przez Wykonawcę i zaakceptowanym/ej przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni 

rachunku/faktury VAT w formie pisemnej uwzględniającego liczbę godzin pełnienia czynności w 

danym miesiącu kalendarzowym/faktury VAT wraz  

z protokołem miesięcznym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy). 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w terminie 14 dni od dnia  zatwierdzenia 

rachunku/faktury VAT przez Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku/fakturze VAT z zastrzeżeniem ust. 5.  

6. Warunkiem zachowania terminu płatności wynagrodzenia jest dostępność środków na 

finansowanie Projektu  

przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy 

w Łodzi) na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym. W przypadku braku środków 

finansowych na realizację Projektu, Zamawiający odroczy termin płatności do czasu przelania 

wystarczających środków  

z Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

7. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
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8. Przewidywana ilość godzin pełnienia obowiązków przez Wykonawcę wynosi 108. Przewidywane 

maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi łącznie 

……………………… zł brutto. 

9. Zamawiający Zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin realizacji przedmiotu Umowy 

określonej  

w § 5 ust. 7, zależnie od potrzeb. Zmniejszenie liczby godzin nie może stanowić podstawy do 

rozwiązania Umowy przez Wykonawcę ani zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń ze strony 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby godzin liczby godzin 

realizacji przedmiotu Umowy określonej w § 5 ust. 7, przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 

wartości 50 % przewidywanego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 7 

ust. 2 Umowy. 

10. Stawka wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty 

realizacji przedmiotu Umowy i nie podlega zmianom ani waloryzacji w okresie obowiązywania 

umowy. Wykonawca nie  

będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, 

zwrotu wydatków lub kosztów.  

§ 6 

1. Strony za obopólnym porozumieniem mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 

a)  gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki będące przedmiotem 

niniejszej umowy mimo wezwania go przez Zamawiającego na piśmie do należytego wykonania 

obowiązków  

i wyznaczenia w tym celu Wykonawcy odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu;  

b) gdy Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcy bez uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego;  

c) gdy Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu Umowy.  

3. Po zakończeniu trwania Umowy lub rozwiązaniu jej w jakimkolwiek trybie Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić dokumenty przekazane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty zakończenia umowy. Czynność przekazania potwierdzona zostanie protokolarnie. 

§ 7 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z Umowy w stosunku do 

terminu określonego w Umowie lub ustalonego zgodnie z postanowieniami Umowy – karę 

umowną w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 

7, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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b) w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną  

w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy. 

2. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 

 

5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej 

szkody, na zasadach ogólnych. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy (o ile nie prowadzą one do 

zmiany charakteru Umowy) w następujących przypadkach: 

a) zmian korzystnych dla Zamawiającego; 

b) zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

c) zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia 

Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Załączniki: 

• Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy 

• Załącznik nr 2 – Wzór protokołu ewidencji godzin w danym miesiącu kalendarzowym 

poświęconych na wykonanie zadań w Projekcie 

• Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji warsztatów kulinarnych 

 

Podpisy Stron: 
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Podpis Wykonawcy:  ……………………………………… 

 
 
 

Podpis Zamawiającego: ………………………………………. 
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Załącznik nr 1 do Umowy zlecenia nr VIII/TIE/DM/2019 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  
 

f) Przeprowadzenie 108 warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, w okresie 

…………….2019 – wrzesień 2021. 

g) Zakres warsztatów musi być dostosowany do wieku dzieci i młodzieży. 

h) Systematyczne dokumentowanie przeprowadzonych warsztatów kulinarnych o których mowa 

w pkt. 1-2 - sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 

i) Współpraca z zespołem realizującym projekt celem realizacji zamierzonych działań i 

osiągnięcia zaplanowanych celów. 

j) Przestrzeganie zasad BHP i ppoż. oraz współżycia społecznego. 

 
 
Szczegółowe zadania określone zostaną w indywidualnym zakresie czynności prowadzącego warsztaty 

kulinarne. 

 

 

Podpisy Stron: 

   
Podpis Wykonawcy:  ……………………………………… 

 
 
 

Podpis Zamawiającego: ………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do Umowy zlecenia nr VIII/TIE/DM/2019 

          PROTOKÓŁ 

(Ewidencja godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań  
w projekcie) 

Za okres od  do  

Imię i nazwisko:   

Beneficjent/Realizator projektu:  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

 

Tytuł projektu: „Drabina marzeń”  

Numer projektu/ umowy o dofinansowanie: 

RPLD.09.02.02-10-A010/18-00 

 

Liczba 

umów: 

Umowa nr  VIII/TIE/DM/2019 Umowa nr ……….. 

Forma 
zatrudnie
nia/Rodz

aj 
umowy: 

  

Stanowis
ko: 

  

Wymiar 
czasu 

pracy w 
miesiącu: 

  

Dzień 
m-ca 

Godziny 
(od – do) 

Licz
ba 

god
zin 

Wykonywane zadania Godziny 
(od – do) 

Licz
ba 

god
zin 

Wykonywane 
zadania 

1       

2       

3       
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Oświadczam, że przedstawione powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

   
Podpis Wykonawcy:  ……………………………………… 

 
Podpis Zamawiającego: ………………………………………. 

 
 

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

Razem       
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Instrukcja prowadzenia ewidencji: 

1. Ewidencja dotyczy wszystkich funkcji/zadań realizowanych przez personel projektu w ramach 
danego projektu (bez względu na formę zatrudnienia/rodzaj umowy). 

2. Osoba obligatoryjnie wskazuje ile godzin dziennie, w jakich godzinach danego dnia oraz jakie 
zadania wykonywała  
w tym czasie w ramach poszczególnych umów w projekcie. 

3. Opis realizowanego zadania sprowadza się do wskazania nazwy realizowanego zadania, np. 
Zarządzanie projektem, Szkolenia, Indywidualne Doradztwo,  

4. Jeśli osoba zatrudniona jest w danym projekcie na dwóch lub większej ilości stanowisk pracy 
powinna każdą umowę rozpisywać oddzielnie (jako oddzielny projekt tylko pod tym samym 
numerem, np. Projekt nr 1 zostanie powtórzony dwa razy). 

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy zlecenia nr VIII/TIE/DM/2019 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WARSZTATÓW KULINARNYCH 
 

W RAMACH PROJEKTU „DRABINA MARZEŃ” 
 

TERMIN RAJDU  
 

PROGRAM WARSZTATÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O PRZEBIEGU 
WARSZTATÓW 

 
Liczba uczestników, która wzięła udział w warsztatach; informacja czy udało się 
zrealizować działanie zgodnie z planem; czy wystąpiły problemy  
w realizacji działania; inne uwagi. 
 
 

DATA I PODPIS 
PROWADZĄCEJ/GO 
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*Do sprawozdania należy dołączyć listę obecności uczestników projektu na warsztatach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA OBECNOŚCI NA WARSZTATACH KULINARNYCH  

W RAMACH PROJEKTU „DRABINA MARZEŃ” 

DNIA ………………………………………….. 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki 

projektu 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki 

projektu 

1.   17.  

2.   18.  

3.   19.  

4.   20.  

5.   21.  

6.   22.  

7.   23.  

8.   24.  

9.   25.  
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…………………………………………………    ……………………………………………….. 

     podpis wychowawcy               podpis prowadzącego 

 

 

 

10.   26.  

11.   27.  

12.   28.  

13.   29.  

14.   30.  

15.   31.  

16.   32.  


