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Zapytanie ofertowe nr 4/KOOWES/PEStka/2017 

dot. świadczenia usługi księgowej dla podmiotów ekonomii społecznej  

w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
 

rekomendowanego do dofinansowania przez Województwo Świętokrzyskie- pełniącym 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne  
i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej na podstawie 

wniosku o dofinansowanie RPSW.09.03.01.-26-0006/16.  

 

I. Podstawa prawna prowadzonego postępowania i informacje ogólne 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu 

zapisów podrozdziału 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 z dnia 19.09.2016 roku.  
Do postępowania nie mają zastosowania zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Niniejsze zapytanie jest dostępne: 
a) w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

b) na stronie internetowej Zamawiającego http://fundacjapestka.pl  

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

II. Nazwa i adres zamawiającego 

 

 „PEStka” 

ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20 

 25-431 Kielce 

KRS:  0000419150, NIP: 6572907276, Regon: 260601413 

 

Biuro Zamawiającego:  

Biuro projektu KOOWES 

ul. Targowa 18 pok. 925 

25-520 Kielce 

Tel/fax 41 341 74 96 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. 

 

 

III. Informacje na temat projektu 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0006/16-00). Liderem projektu 
jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, a partnerami: Fundacja PEStka z Kielc, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa oraz 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy. 

 

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

 

1. Oferty można składać: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://fundacjapestka.pl/
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a) osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres biura Zamawiającego 

(ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce).  

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. 

Dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone w zamkniętej kopercie. 

Kopertę należy oznaczyć nazwę Oferenta oraz adnotacją „Oferta w ramach zapytania nr 

2/KOOWES/PEStka/2017”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny 

być podpisane. W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien 

oznaczyć je adnotacją „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem. 

b) pocztą elektroniczną na adres: fundacja.pestka@gmail.com 

 W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy 

wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 4/KOOWES/PEStka/2017”. Wiadomość musi 

zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Zarówno formularz oferty cenowej, jak i 

wszystkie wymagane załączniki muszą mieć formę czytelnych skanów (w formacie pdf 

lub jako pliki graficzne) podpisanych dokumentów. Oferty złożone przy pomocy poczty 

elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie 

będą rozpatrywane. Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych oferenta bez 

odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu. 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
  

W ramach postępowania, oceniane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym 

poniżej, kompletne i wypełnione na drukach stanowiących załączniki do zapytania. 

 
2. Oferty przyjmowane są: 

a) do dnia 18. sierpnia 2017 roku do godziny 16:00 (dotyczy ofert składanych w wersji 

papierowej) 
b) do dnia 18.sierpnia 2017 roku do godziny 23:59  (dotyczy ofert składanych w wersji 

elektronicznej) 

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dotyczy to zarówno dokumentów 
składanych w wersji papierowej, jak i przy pomocy poczty elektronicznej. O terminie 

złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do miejsca wskazanego w Rozdziale IV ust 1 

pkt a) lub dostarczenia na serwer adresu email wskazanego w Rozdziale IV ust 1 punkt b). 
 

V. Zasady przygotowania oferty 

 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  

w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 

określonymi w tym dokumencie.   

 

Oferta powinna być sporządzona w j. polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi 

literami. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis w przypadku osób 

fizycznych, w przypadku osób prawnych powinna zawierać datę sporządzenia oferty wraz z 

pieczęcią firmową i podpisem osoby odpowiedzialnej za zaciąganie zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy. 

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty cenowej 

proponowanej ceny brutto w PLN za obsługę 1 PES przez 1 miesiąc. Cena powinna 

zawierać podatek VAT lub inne  podatki i wszystkie składki ubezpieczeniowe, wynikające z 

przepisów prawa i posiadanego statusu wykonawcy.  Zaproponowana cena brutto musi 

mailto:fundacja.pestka@gmail.com
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uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. Zaproponowana cena brutto 

nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania, lub 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

 

W przypadku, jeśli oferta będzie niekompletna, nieprecyzyjna lub budząca wątpliwości co 
do jej wykonania zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, Zamawiający wystąpi do 

Wykonawcy z żądaniem uzupełnienia lub wyjaśnienia wątpliwości co do złożonej oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania uzupełnienia oferty lub wyjaśnienia jej treści w 
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Zamawiającego. Brak 

odpowiedzi ze strony Wykonawcy, wykonanie czynności niezgodnych z informacją 

przekazaną przez Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu 3 dni roboczych spowoduje 
odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega, że wszelka korespondencja z Wykonawcami, prowadzona po 

złożeniu ofert, realizowana będzie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania,  niekompletne lub 

po terminie nie będą podlegać ocenie.   

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.  

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 

Oferentów, których oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z 

postępowania. Jeżeli Oferent, którego Oferta została wybrana, uchyli się od podpisania 

umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejsza spośród złożonych ofert.  

 

Wyniki dokonanego wyboru zostaną przekazane oferentom listownie lub elektronicznie.  

 

VI. Osoba do kontaktu 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego jest Anna Mikołajczyk- koordynator KOOWES 

po stronie Fundacji „PEStka” , tel. 41 341 74 96, 41 343 32 70 
adres e-mail: fundacja.pestka@gmail.com . 

Oferenci mogą zadawać pytania drogą mejlową bądź telefonicznie w dniu robocze, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. 

 

VII. Obszar realizacji zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie na terenie subregionu północnego województwa 
świętokrzyskiego, obejmującego: 

 miasto Kielce, 

 powiat kielecki, 

 powiat konecki, 

 powiat skarżyski, 

 powiat starachowicki, 

 powiat ostrowiecki. 

 

VIII. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi księgowej 

rozumianej jako świadczenie obsługi księgowej wraz z prowadzeniem spraw 

kadrowo-płacowych dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), objętych 

wsparciem przez Kielecko Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

mailto:fundacja.pestka@gmail.com
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Przez podmiot ekonomii społecznej (PES), zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata2014-2020” rozumiane jest: 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, 

poz. 651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klub Integracji Społecznej (KIS); 

 Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), 

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.); 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego 

bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu 

działalności komercyjnej; tj:  

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące 

działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów 

statutowych; 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów 

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. -

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016r.poz. 21); 

 spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora 

publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

 

Usługa księgowa ma być skierowana do 30 PES w okresie do 09.2017- 06.2019r.  

Każdy PES otrzymuje wsparcie przez okres maksymalnie 18 miesięcy.  

Zaplanowano 2 nabory zgłoszeń do usługi księgowej. 

W 1 naborze sfinansowana będzie usługa dla 15 PES w okresie 09.2017 – 02.2019; 

w 2 naborze dla 15 PES w okresie 1.2018 - 6.2019. Należy pamiętać, że 1 PES jest 

prowadzony księgowo przez max. 18 miesięcy. 

Oznacza to, że liczba usług (1 usługa = prowadzenie obsługi księgowej dla 1 PES 

przez okres 1 miesiąca) wynosi: 

1) w roku 2017 – 60, tj. I nabór 4 miesiące (09-12.2017) x 15 PES 

2) w roku 2018 – 360, tj. I nabór 12 miesięcy (01-12.2018) x 15 PES + II nabór 

12 miesięcy (01-12.2018) x 15 PES 

3) w roku 2019-120 tj. I nabór 2 miesiące (02.2019) x 15 PES + II nabór 6 

miesięcy (01-06.2019) x 15 PES 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby usług w poszczególnych 

latach oraz terminów naboru. 

 

W okresie min. 6 miesięcy przed jej zakończeniem dla danego podmiotu, usługa 

będzie realizowana przy obligatoryjnym włączeniu przedstawiciela PES, który 

będzie odpowiedzialny za współpracę z oferentem poprzez: przygotowanie 
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dokumentacji księgowej, w tym m.in. faktur/rachunków sprzedaży zakupu, RK, WB 

i inne. 

 

2. Do obowiązków Oferenta będzie należała obsługa księgowa podmiotu 

ekonomii społecznej, w szczególności: 

a) w zakresie ogólnym: 
 przygotowanie/aktualizacja polityki rachunkowości dla PES. 

 rejestracja PES i jego pracowników w ZUS. 

b) w zakresie obsługi księgowej: 

 prowadzenie ewidencji i dokumentacji księgowej, na podstawie odpowiednich 

dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w 

szczególności ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 

środków trwałych i ksiąg rachunkowych. 

 wypełnianie obowiązków sprawozdawczych względem Urzędu Skarbowego i Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i 

ewidencji. 

 prowadzenie księgi z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 pomoc w bieżącej działalności związanej z zobowiązaniami publicznoprawnymi wobec 

US i ZUS. 

  prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług; 

  uzgadnianie kont księgowych i sporządzanie zestawień obrotów i sald (w tym 

przygotowywanie potwierdzeń sald); 

  sporządzanie i składanie w imieniu obsługującego podmiotu odpowiednich deklaracji 

podatkowych (podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, podatek VAT), 

przygotowywanie dokumentów płatności podatkowych, informowanie o terminach 

płatności podatkowych 

  sporządzenie bilansu otwarcia;  

 zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego;  

 sporządzanie sprawozdań finansowych,  

 sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu obsługiwanych podmiotów  na dzień 

zakończenia realizacji zadań (w przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia 

realizacji umowy); 

c) w zakresie obsługi płacowej, na bazie danych przekazanych przez 

beneficjenta: 

  przetwarzanie informacji płacowych i naliczanie wynagrodzeń pracowników  

 sporządzanie list płac pracowników; 

  sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z 

ubezpieczeniem pracowników i dostarczanie ich do właściwych urzędów; 

  prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników; 

  sporządzanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą PES, 

jako płatnika; 

d) w zakresie obsługi kadrowej, na bazie danych przekazanych przez 

beneficjenta: 

 prowadzenie dokumentacji pracowników PES (zawierającej m. in. 

dokumenty dotyczące zatrudnienia, jego przebiegu oraz rozwiązania stosunku 

pracy), 

  prowadzenie teczek osobowych; 
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 przekazanie projektów dokumentów związanych z nawiązywaniem i 

rozwiązywaniem umów o pracę; 

 przechowywanie ww. dokumentów. 

 

Oferent w związku z wykonywaniem wyżej wymienionych czynności jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów podatkowych, w tym: podatek od osób 

fizycznych, podatek od osób prawnych, podatek od towarów i usług, przepisów 

dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zapisów ustawy 

o rachunkowości. 

 

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia miesięcznych sprawozdań z 

wykonywanej pracy wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, zawierających 

ogólny wykaz czynności jakie wykonywał, które będą wymagały zatwierdzenia 

przez przedstawiciela PES, na rzecz którego będzie świadczona usługa, a następnie 

przekazane do Zamawiającego. 

 

3. Miejsce wykonywania przedmiotu Zamówienia:  

 

Siedziba wykonawcy lub siedziba odbiorcy usługi lub inkubator w Kielcach/ 

Bałtowie lub/i e-mailowo. 

Wykonawca minimum raz w miesiącu, w dniu ustalonym z przedstawicielem PES – 

w ustalonej przez Oferenta i PES formie, zobowiązany jest do odebrania 

dokumentów księgowych, omówienia ich kompletności oraz zastrzeżeń do ich 
prawidłowości.  

 
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do siedzib PES objętych obsługą. 

 

4. Pozostałe informacje związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia:  

a) usługa księgowa rozumiana jest jako prowadzenie dla PES księgowości/i/ lub pełnej 

księgowości oraz spraw kadrowo-płacowych zgodnie z zakresem zadań wskazanych 

w rozdziale VIII pkt 2 i rozliczanie jej w cyklach miesięcznych przez okres nie 

dłuższy niż 18 miesięcy 

b) przez okres min. 6 ostatnich miesięcy przed jej zakończeniem dla danego 

podmiotu, usługa będzie realizowana przy obligatoryjnym włączeniu 

przedstawiciela PES, który będzie odpowiedzialny za  współpracę  z oferentem 

poprzez sporządzanie dokumentacji księgowej, w tym m.in.: faktur sprzedaży, 

zakupu, RK, WB .  

c) dokumenty od PES przekazywane są bezpośrednio podczas spotkania wykonawcy z 

przedstawicielem PES minimum 1 raz w miesiącu lub jako obsługa pośrednia – 

świadczona drogą elektroniczną lub korespondencyjną, 

d) wsparciem w ramach przedmiotu zamówienia objęte zostaną PES generujące nie 

więcej niż 30 dokumentów księgowych i zatrudniające (na podstawie stosunku pracy 

i w ramach umów cywilnoprawnych) nie więcej niż 5 osób.  

e) Zamawiający nie zapewnia sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego 

do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 

dysponowania własnym sprzętem i oprogramowaniem.  

f) czas trwania obsługi 1 podmiotu PES-  maks.18 miesięcy , 

g) Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do PES, 
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h) Wykonawca po wykonaniu usługi księgowej zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, podmiotowi któremu 

świadczył usługę dokumenty księgowe wytworzone podczas realizacji usługi oraz 

wynikające z charakteru świadczonej usługi oraz wymogów obowiązującego prawa, 

w tym bazy z systemu księgowego i z programu PŁATNIK 

i) Wykonawca ma obowiązek pozostawania w kontakcie z kadra projektu, zwłaszcza 

ze specjalistami ds. rozwoju PES. 

j) na usługę księgową podmiot ekonomii społecznej objęty wsparciem kierowany jest 

przez Zamawiającego, 

k) Wykonawca świadczący usługę księgową zobowiązany jest objąć wsparciem 

skierowane podmioty ekonomii społecznej równolegle w trybie ciągłym w okresie 

realizacji umowy, w liczbie wskazanej przez zamawiającego,  

l) Wykonawca może być poproszony o konsultacje z doradcą kluczowym, 

biznesowym, specjalistycznym KOOWES. 

m) Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego 

przekazywania dokumentacji związanej z prowadzonym wsparciem oraz bieżącego 

informowania Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach i 

trudnościach w realizacji zadań, 

n) Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do przedstawienia raz w miesiącu 

sprawozdania z realizacji umowy oraz wystawienia Zamawiającemu 

rachunku/faktury VAT z wykonanej usługi. Wykonanie zadań przez Wykonawcę 

jest potwierdzone protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę 

podmiotów w danym miesiącu kalendarzowym, które zostały objęte usługa 

księgową, 

o) Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 

wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego.   

p) Zamawiający nie będzie finansował Wykonawcy kosztów związanych  

z dojazdem do PES, ani żadnych kosztów dodatkowych związanych ze 

świadczeniem usługi, takich jak np. noclegi, wyżywienie, kwestie zakupu sprzętu, 
pomocy merytorycznych, narzędzi potrzebnych do prowadzenia usługi księgowej. 

Wszystkie tego typu koszty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w złożonej 

ofercie. 
q) Wykonawca lub osoba/osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zadań sa 

gotowi do stawienia się na prośbę PES lub Zamawiającego w uzgodnionym przez 

obie strony terminie na terenie województwa świętokrzyskiego, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. Osoby wskazane przez Wykonawcę mogą zostać zastąpione innymi 

osobami, pod warunkiem, że nowa osoba spełnia min. te wymagania, co osoba 

wykazana w ofercie w Załączniku 2 oraz Załączniku 3 (jeśli dotyczy) i zostanie 

zatwierdzona przez Zamawiającego  

r) Realizacja usługi księgowej jest ewaluowana w tym:  

 prowadzone jest badanie zadowolenia klientów – po pierwszym miesiącu 

realizacji usługi, w kolejnych miesiącach raz na kwartał oraz po zakończeniu 

świadczenia usługi księgowej  
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IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

ich spełnienia 

 

Udział w postępowaniu mogą brać Wykonawcy 1 , którzy spełniają następujące 

wymogi: 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, 

którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był 

zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do 

oferty powinien załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG lub KRS), 

potwierdzający spełnienie tego warunku. 

Potwierdzeniem jest podpisany załącznik nr 1 

Ocena warunku wg formuły: spełnia-nie spełnia 

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. 

Potwierdzeniem jest podpisany załącznik nr 1 

Ocena warunku wg formuły: spełnia-nie spełnia 

3.   nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

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: 

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.  
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia 

4. posiadają opłaconą polisę OC z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej 

działalności, obejmującej m.in. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 

na kwotę min.10.000 Euro . 
Dowodem spełnienia niniejszego wymogu jest kopia polisy OC lub złożenie wypełnionego 

oświadczenia (załącznik nr 5) 
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia 

5. dysponują co najmniej 2 osobami, zdolnymi do wskazanymi do wykonania 

zamówienia, które posiadają: 

 ukończone studia magisterskie z zakresu ekonomia/finanse/rachunkowości i/lub 

ukończone studia podyplomowe z rachunkowości, w przypadku wszystkich osób 

                                                
1 Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczna, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 
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wskazanych w Załączniku nr 2 – W ramach tego warunku nie będą uwzględniane studia 

o podobnym profilu; 

 minimum 3-letnie, udokumentowane  doświadczenie w świadczeniu usług księgowych 

(tj.księgowość/i/lub pełna księgowość i obsługa kadrowo-płacowa) min. 1 podmiotowi 
ekonomii społecznej2, dotyczy wszystkich wskazanych osób w zał. nr 2  

 doświadczenie w obsłudze księgowej/i/lub pełnej księgowości oraz w obsłudze 

kadrowo-płacowej nie krótszej niż 6 miesięcy/1 PES, dla co najmniej 3 PES (dotyczy 

min. 1 osoby wykazanej w załączniku nr 2) 

Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze 
zapytanie ofertowe należy rozumieć właścicieli, pracowników lub inne osoby fizyczne 

zatrudnione na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a także osoby które 

nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na 
rzecz wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o 

pracę. 

 
Warunek będzie weryfikowany na podstawie poprawnie wypełnionego i podpisanego 

Załącznika nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i 

doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia (dyplomy ukończenia studiów, 
certyfikaty, referencje, rekomendacje, umowy itp.) i jednoznacznie wskazujące spełnienie 

stosownych wymagań  przez odpowiednią ilość osób. 

 
Zamawiający nie dopuszcza do oceny ofert, których wykonawca przy wykonywaniu 
zamówienia posługiwać się będzie podwykonawcami albo w całości lub części zamierza 

zlecić osobom trzecim (nie wskazanym w załączniku nr 2 lub 3- jeśli dotyczy) na podstawie 

jakiejkolwiek umowy wykonanie usług, o których mowa w Rozdziale VIII. 

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w konsorcjum.  

 

X. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

79211000-6- usługi księgowe 

 

XI. Dodatkowe warunki zamówienia 

 

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które 

oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie 

któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu w Rozdziale IX będzie 

skutkowało odrzuceniem Oferty. 
Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku 

stwierdzenia braku: podpisu, parafki, pieczątki, bądź poprawienia oczywistej omyłki 

pisarskiej. Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na 
spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie 

dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez 
Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym bądź 

szczegółowego wyjaśnienia niejasności. 

 
Wykonawca i osoby wskazane do realizacji usługi w załączniku nr 2 i 3. w toku realizacji 

usługi zobowiązane są do współpracy z kadrą kluczową projektu, w szczególności z 

Kluczowymi Doradcami Ogólnymi (zapewniającymi podstawowe wsparcie doradcze dla 
klientów) oraz Specjalistami ds. PES (koordynującymi usługi dostarczane klientom). 

                                                
2 Definicja podmiotu ekonomii społecznej wskazana została w rozdziale VIII ust.1 



 

 

 

St
ro

n
a1

0
 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

poprawności świadczonych usług księgowych oraz zgodności przedstawianych dokumentów 

rozliczeniowych ze stanem faktycznym.  
W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w tym zakresie, w szczególności 

polegających na: 

 niezgodnym ze stanem faktycznym udokumentowaniem  usługi księgowej, 

 przedstawienia do rozliczenia usług, które nie zostały wykonane, 

 realizacji usługi w sposób niezgodny z zapisami umowy, niniejszego zapytania lub 

w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Standardach OWES  

i kodeksem etycznym obowiązującym w KOOWES, 

Zamawiający ma prawo do nierozliczenia wynagrodzenia za usługi księgowe, których 
dotyczą powyższe zarzuty oraz do rozwiązania umowy zawartej w ramach projektu.  

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych powyżej, Zamawiający może 

nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 40% wartości wynagrodzenia netto, 

wypłaconego w ramach całej umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

a)  prowadzenia dokumentacji, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji 

przedmiotu umowy i dostarczonymi przez Zamawiającego,  
b) Współpracy z osobą, oddelegowana przez PES, która będzie odpowiedzialna za  

współpracę  z oferentem poprzez sporządzanie dokumentacji księgowej, w tym 

m.in.: faktur sprzedaży, zakupu, RK, WB (obligatoryjnie przez okres ostatnich 6 
miesięcy realizacji usługi dla danego PES) 

c) pozostawania w stałym kontakcie z zamawiającym  

d) zbierania informacji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

e) realizacji usług z poszanowaniem zasad etycznych określonych w Kodeksie 

Etycznym KOOWES (stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania) 

f) utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry KOOWES 
oraz niezwłoczne informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia 

prawidłowej realizacji usługi. 

 

XII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz sposób 

przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów 

 

Zamawiający oceni i porówna te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zmawiającego i które spełniły wszystkie warunki określone w Rozdziale IX. 
 

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następując kryteria merytoryczne 

i ich znaczenia:   
 

LP Nazwa kryterium Znaczenie 

kryterium (%) 

Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 

1 Cena brutto  
Weryfikacji Zamawiający dokona w 

oparciu o załącznik nr. 1  

40 40 

2 Doświadczenie w zakresie: 

 
a) liczby lat doświadczenia 

(powyżej wymaganego 

minimum 3 lat) w 
świadczeniu osobiście przez 

wskazaną osobę usługi 

60 

 

30 

 

 

 

 

60 

 

30 
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księgowej dla min. 1 PES  

 

b) „liczba podmiotów ekonomii 
społecznej (ponad wymagane 

minimum 3 PES), dla których 

wskazana osoba przez min. 6 

miesięcy świadczyła 
osobiście usługi księgowe” 

Weryfikacji Zamawiający dokona w 

oparciu o załącznik nr. 3  

 

 

30 

 

 

30 

 Łącznie 100 100 

 

 

1. Punktacja dla kryterium „Cena brutto”  
Będzie brana pod uwagę cena za obsługę 1 podmiotu ekonomii społecznej przez 

okres 1 miesiąca. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: 

P1 = 
Cminimum 

* 40 
Coferty 

gdzie: 
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto” 

Cminimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej, nieodrzuconej ofercie 

Coferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 
 

Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo  

i całkowicie w kwotach brutto, zgodnie z opisem zamówienia w  załączniku nr 1 

Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji 
umowy i nie będą podlegały zmianom.   

Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. 
 

Uwaga! Wskazane powyżej kryterium „cena” będzie oceniane na podstawie danych 

zawartych wyłącznie w załączniku nr 1 do zamówienia. 

 

2. Punktacja dla kryterium „Doświadczenie” obliczana będzie według następujących 

zasad: 

 
Uwaga! Wykonawca chcąc uzyskać punkty w ramach tego kryterium winien wykazać w 

załączniku nr 3 wyłącznie jedną osobę (wykazaną wcześniej w załączniku nr 2), która 

posiada NAJWIĘKSZE doświadczenie w świadczeniu usług księgowych (tj. prowadzeniu 

księgowości/i/lub pełnej księgowości i obsługi kadrowo-płacowej)  (dot. liczby lat 

doświadczenia) i/lub wyłącznie jedną osobę w świadczeniu usług księgowych dla 
największej ilości PES.  

Nie ma przeszkód, żeby była to ta sama osoba. 

 

Kryterium „Doświadczenie w zakresie liczby lat (powyżej wymaganego minimum 3 lat) 

doświadczenia w świadczeniu osobiście przez wskazaną osobę usługi księgowej dla 

min.1 PES” 

 

W przypadku wykazania liczby lat doświadczenia w świadczeniu osobiście przez jedną z 

osób wskazanych w załączniku nr 2 usług księgowych dla PES Zamawiający bierze pod 

uwagę lata doświadczenia powyżej wymagane minimum (tj. 3 letnie doświadczenie 

w świadczeniu usługi księgowej dla PES).  
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Zamawiający przyzna 5 punktów za każdy dodatkowy rok (360 dni) ponad 3-letnie 

doświadczenie. 
Wykonawca załącza dokumenty jednoznacznie potwierdzające wskazane kryterium.  

 

Punktacja kryterium „Doświadczenie w zakresie liczby lat doświadczenia w świadczeniu 

osobiście przez wskazaną osobę usług księgowych dla PES” 
 

Warunek 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Wskazana przez Wykonawcę osoba posiada dodatkowo (poza 3-letnim 

doświadczeniem) od 0 do 359 dni doświadczenia w świadczeniu usług 

księgowych (tj. prowadzenia księgowości/i/lub pełnej księgowości oraz 

obsługi kadrowo-płacowej) dla min. 1 PES  

5 punktów 

Wskazana przez Wykonawcę osoba posiada dodatkowo (poza 3-letnim 

doświadczeniem) od 360 do 719 dni doświadczenia w świadczeniu usług 

księgowych (tj. prowadzenia księgowości/i/lub pełnej księgowości oraz 

obsługi kadrowo-płacowej) dla min. 1 PES 

10 punktów 

Wskazana przez Wykonawcę osoba posiada dodatkowo (poza 3-

letnim doświadczeniem) od 720 do 1079 dni doświadczenia w 

świadczeniu usług księgowych (tj. prowadzenia księgowości/i/lub 

pełnej księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej) dla min. 1 PES 

15 punktów  

Wskazana przez Wykonawcę osoba posiada dodatkowo (poza 3-

letnim doświadczeniem) od 1080 do 1439 dni doświadczenia w 

świadczeniu usług księgowych (tj. prowadzenia księgowości/i/lub 

pełnej księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej) dla min. 1 PES 

20 punktów 

Wskazana przez Wykonawcę osoba posiada dodatkowo (poza 3-

letnim doświadczeniem) od 1440 do 1799 dni doświadczenia w 

świadczeniu usług księgowych (tj. prowadzenia księgowości/i/lub 

pełnej księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej) dla min. 1 PES 

25 punktów 

Wskazana przez Wykonawcę osoba posiada dodatkowo (poza 3-

letnim doświadczeniem) od 1800 do 2159 dni doświadczenia w 

świadczeniu usług księgowych (tj. prowadzenia księgowości/i/lub 

pełnej księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej) dla min. 1 PES 

30 punktów 

 

Kryterium „liczba podmiotów ekonomii społecznej (ponad wymagane minimum 3 

PES), dla których wskazana osoba przez min. 6 miesięcy świadczyła osobiście usługi 

księgowe” 

 

Warunek ten weryfikuje się na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 3 oraz 

dokumentów (zaświadczenia, referencje, umowy, rachunki itp.). potwierdzających 
jednoznacznie przeprowadzenie USŁUGI księgowej (tj. księgowości/i/lub pełnej 

księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej) przez wskazaną przez Wykonawcę jedną 

osobę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy lub wskazanych 
podmiotów, którym świadczono usługi, dokumentów dodatkowych, w przypadku 

niemożności dokonania jednoznacznej oceny załączonych dokumentów.  

Osoba wykazana w załączniku nr 3 w kryterium „liczba podmiotów ekonomii społecznej 

(ponad wymagane minimum 3 PES), dla których wskazana osoba przez min. 6 miesięcy 

świadczyła osobiście usługi księgowe ”  nie musi być tożsama z osobą, wykazaną w 
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załączniku 3 dot. kryterium „doświadczenie w zakresie liczby lat doświadczenia w 

świadczeniu osobiście przez wskazaną osobę usługi księgowe dla PES”. Natomiast 

obie te osoby wykazane w załączniku nr 3 muszą być ujęte w załączniku nr 2. 

 

Oferta z największą liczba podmiotów ekonomii społecznej powyżej liczby 3, otrzymuje 30 
pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane są wg wzoru: 

 

D=(liczba PES badanej oferty /liczba PES najkorzystniejszej oferty ) x30pkt 

 
gdzie 

D-ilość punktów w kryterium doświadczenie (liczba PES, dla których wskazana osoba 

świadczyła usługę księgową przez min. 6 miesięcy) 
1 pkt=1% 

 

Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  

 

Po zakończeniu oceny wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, utworzona  

zostanie lista rankingowa ofert, według malejącej liczby punktów. 
 

Uwaga! Zamawiający dokonuje wyboru jednego Wykonawcy, który otrzymał najwyższą 

ocenę punktową w ramach złożonych ofert. 
 

W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby Wykonawców z równą liczbą 

punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez Wykonawcę w ofercie, a jeśli w 
dalszym ciągu liczba Wykonawców jest większa od zakładanej Zamawiający przystępuje do 

negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do 

wyłonienia jednego Wykonawcy.  

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji ceny z Wykonawcą, który został 
wyłoniony w drodze postępowania jeśli cena brutto wykazana w ofercie wybranej w wyniku 

przeprowadzonej procedury będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na realizację usługi, i zwiększenie to nie będzie mogło zostać sfinansowane w ramach 
oszczędności w projekcie. W takim przypadku Zamawiający zwróci się do wybranego 

Wykonawcy z propozycją obniżenia ceny brutto. Warunkiem podpisania umowy będzie 

zaakceptowanie propozycji przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje 

przedłożonej propozycji, jego oferta zostanie odrzucona. W takiej sytuacji Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, a Zamawiający wybiera 

następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę. 

 
Wykonawca, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów lub jeśli pozytywnie 

przeszedł proces negocjacji z Zamawiającym (opisany powyżej) zostanie zaproszony do 

podpisania umowy. 
 

W przypadku wybrania oferty danego Wykonawcy, usługę księgową mogą realizować 

wyłącznie osoby wskazane w załączniku nr 2. i Załączniku nr 3 (jeśli dotyczy). Będzie to 

uwzględnione w umowie podpisanej  z wykonawcą, który będzie musiał przedstawić  
dokument (np. umowę) potwierdzającą dysponowanie daną osobą.  

 

W uzasadnionych przypadkach można zamienić daną osobę na inną z równoważnym lub 
większym doświadczeniem wykazanym w załączniku nr 2 oraz kryteriami które były 

przedmiotem oceny w załączniku nr 3 (jeśli dotyczy).  Zamiana następuje wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach, na które nie miał wpływu 
Wykonawca. 
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XIII. Termin realizacji umowy 

 

Usługi księgowe świadczone będą od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 
30. czerwca 2019 r.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia daty granicznej. 

 

Zaplanowano 2 nabory zgłoszeń do usługi księgowej. 

W 1 naborze sfinansowana będzie usługa dla 15 PES w okresie 09.2017 – 02.2019; 

w 2 naborze dla 15 PES w okresie 1.2018 - 6.2019. Należy pamiętać, że 1 PES jest 

prowadzony księgowo przez max. 18 miesięcy. 

Oznacza to, że liczba usług (1 usługa = prowadzenie obsługi księgowej dla 1 PES 

przez okres 1 miesiąca) wynosi: 

4) w roku 2017 – 60, tj. I nabór 4 miesiące (09-12.2017) x 15 PES 

5) w roku 2018 – 360, tj. I nabór 12 miesięcy (01-12.2018) x 15 PES + II nabór 

12 miesięcy (01-12.2018) x 15 PES 

6) w roku 2019-120 tj. I nabór 2 miesiące (02.2019) x 15 PES + II nabór 6 

miesięcy (01-06.2019) x 15 PES 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby usług w poszczególnych latach oraz 
terminów naboru. 

 

XIV. Sposób przygotowania oferty  
 

A. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie 

kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  
4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać 

wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 

Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.      
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie 

niniejszego zapytania wyłącznie w formie e-mailowej. Odpowiedź zostanie wysłana 

do wykonawcy zadającego pytanie niezwłocznie w formie e-mailowej oraz 
zamieszczona na stronie  

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   

Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani 
identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość 

pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym 

niż 1 dzień przed ostatnim dniem składania ofert.    
Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ,na której zamieszczone jest 

niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych 

wyjaśnień.   
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7) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać zmian, 

uzupełnień, wycofań swojej oferty. 

 

B. Forma oferty. 

1) Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną, kurierem, 

osobiście lub e-mailem (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). 

2) W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy 
wpisać: Zapytanie ofertowe nr 4/KOOWES/PEStka/2017 (Zamawiający nie będzie 

weryfikował kompletności złożonych przez Oferenta tą drogą dokumentów przed 

terminem upływu ofert. Zadaniem Oferenta jest dołożenie wszelkiej staranności, aby 
oferta wraz z wymaganymi załącznikami była kompletna bez względu na formę jej 

przesłania). 

3) W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Zapytanie 
ofertowe nr 4/KOOWES/PEStka/2017; 

4) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być załączane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii lub w formie 

skanów obydwu form. 
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
6) Oferta powinna przedstawiać cenę brutto za świadczenie usługi dla 1 podmiotu przez 

1 miesiąc. 

 

 

XV. Informacja na temat wykluczenia z postępowania 

 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z 

Zamawiającym 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 w wytycznych programowych, 

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. 

Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 4 do oferty. W przypadku złożenia oferty 

przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d zostanie on 

wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy ze względu na swoją 

sytuację zawodową nie są w stanie zawrzeć z Zamawiającym umowy w kształcie 
określonym w załączniku do zapytania, na podstawie zapisów Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

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

3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, będący pracownikami 

etatowymi, zatrudnionymi w ramach projektu u Zamawiającego oraz partnerów 
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konsorcjum (skład partnerstwa opisano w Rozdziale III). Dotyczy to również osób 

wskazanych w załącznikach do oferty. 

4. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie Zamawiający może 
wystąpić z żądaniem ich wyjaśnienia na każdym etapie oceny ofert, wyłącznie w 

formie elektronicznej. Termin na złożenie wyjaśnień wynosi maks. 3 dni 

kalendarzowych od dnia wysłania informacji do Oferenta. Udzielone wyjaśnienia 

nie mogą powodować zmiany złożonej oferty 
5. Zamawiający wykluczy w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów 

potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt 
istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

 

XVI. Określenie warunków istotnych zmian umowy 

 

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej 
jedna z następujących sytuacji: 

1. zamiana wskazanych w ofercie osób wykonujących usługę księgową tylko na osoby 

o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach, na które 

nie miał wpływu Wykonawca; 

2. w projekcie wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie, 

skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi 

księgowej, 

3. nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych 

obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca 

zmiany umowy zawartej z Wykonawcą, 

4. nastąpi zmiana Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, skutkująca 

zmianą zasad realizacji usługi księgowej, 

5. nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca 

koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy, 

6. wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w 

inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy 

spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony, 

7. nastąpi zmiana terminu realizacji projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia 

Ekonomii Społecznej”  przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany 

zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał 

rozwiązanie umowy. 

Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany 
warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca 

może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa 

wykonania zmiany warunków umowy w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego 
podstawy do rozwiązania umowy.  

 

XVII. Informacja o zamówieniach uzupełniających 
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Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  zastrzega sobie 

możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających  w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te 

zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, 

bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. 

 

XVIII. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIX. Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące 

okoliczności: 

1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można było 

usunąć ich wad. 

2. W toku postępowania ujawniono  niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z projektem umowy. 

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć   

4. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejsza ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy 

zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, 

a negocjacje cenowe z wybranymi wykonawcami zakończyły się niepowodzeniem) 

 

XX. Pozostałe informacje  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania przed 

upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub 

uzupełnieniu treści zapytania zostanie przekazana Oferentom, którzy złożyli już ofertę 

niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie upubliczniona w bazie 

konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na 

stronie  Zamawiającego (fundacjapestka.pl). Jeżeli wprowadzone zmiany lub 

uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach. 

4. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia 

umowy.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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5. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.  

 

XXI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów (stanowiących 
załączniki do zapytania ofertowego): 

1) Formularz oferty cenowej  (załącznik nr 1) - obligatoryjny 

2) Wykaz osób realizujących usługę (załącznik nr 2) - obligatoryjny 

3) Wykaz osób podlegających dodatkowej ocenie  (jeśli dotyczy) (załącznik nr 3)-

fakultatywny, składają ci wykonawcy, którzy chcą uzyskać dodatkową liczbę 

punktów 

4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 4) 

obligatoryjny 

5) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia  (załącznik nr 5) obligatoryjny dla 

wykonawców, którzy nie załączyli kopii polisy OC  

 
Załącznikami do zapytania są również:  

Załącznik nr 6 Wzór umowy (informacyjnie- nie załączamy do oferty) 

Załącznik nr 7 Standardy OWES (informacyjnie- nie załączamy do oferty) 

Załącznik nr 8 Kodeks etyczny (informacyjnie- nie załączamy do oferty) 

 

Dokumenty dodatkowe potwierdzające posiadane kwalifikacje i/lub doświadczenie 

wskazanych osób (obligatoryjne przy załączniku nr 2) oraz przy załączniku nr 3 (jeśli jest 

załączany) 

 
 


