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Warszawa, 27.03.2017 roku  
 
 

OGŁOSZENIE 
 
Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 
Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie 
ofertowe dotyczące:  
 
Część I 
 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć 
specjalistycznych kształcących kompetencje personalne i społeczne uczniów: 

1. "Odporność na stres" dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
ekonomista 

2. "Współpraca w zespole" dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
spedytor 

3. "Trening Kreatywności" dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
organizacji reklamy 

4. "Odporność na stres" dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk 
5. "Współpraca w zespole" dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i 

usług gastronomicznych 
6. "Odporność na stres" dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych  
w ramach projektu pt. „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-
2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 
 
Część II 
 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć 
specjalistycznych doskonalących umiejętności zawodowe uczniów: 

1. "E-marketing" dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik organizacji 
reklamy 

2. "Key account management w strategii reklamowej klientów" dla uczniów technikum 
kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy 

3. "Sprzedaż usługi spedycyjnej i obsługa klienta w procesie świadczenia tej usługi" dla 
uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik spedytor 

4. "Indywidualny coaching z zakresu sprzedaży usługi spedycyjnej i obsługi klienta"  
 dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik spedytor  
w ramach projektu pt. „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-
2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 
 
Część III 
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Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć 
specjalistycznych doskonalących umiejętności zawodowe: 

1. "Grafika komputerowa" dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
organizacji reklamy  

2. "Grafika komputerowa" dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
informatyk 

3. "Tworzenie i pozycjonowanie stron WWW" dla uczniów technikum kształcących się w 
zawodzie technik informatyk 

w ramach projektu pt. „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-
2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 
 

 
1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 

 
Fundacja STIWEK, ul. Marszałkowska 18 lok. 8, 00-590 Warszawa. Kierownik projektu – 
Mateusz Hładki 
  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U 
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm). 

 
Podstępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez: 
• Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie www (internetowej) Zamawiającego,  
• Wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców dla każdej z 

trzech części zapytania  
• Zebranie i ocenę ofert,  
• Wybór Wykonawcy, 
• Sporządzenie protokołu, 
• Poinformowania oferentów o wynikach zapytania.   

 
2. Specyfikacja zamówienia 

Kody CPV:  
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 
3. Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z tematyki: 
 
Części I:  
 

1. Zajęcia specjalistyczne "Odporność na stres" dla uczniów kształcących się w 
zawodzie technik ekonomista dla 2 grup po 10 osób każda, po 20 godzin zajęć dla 
każdej grupy (ogółem 40 godzin zajęć) realizowanych w blokach 4 godzinnych dla 
uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia przeznaczone są dla 
uczniów osiągających dobre wyniki z przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych 
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+ i minimum dostatecznych z przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą m.in. 
następujące tematy: Sytuacje stresowe w zawodzie technik ekonomista,  różne teorie 
i podejścia do stresu i radzenia sobie z nim, najczęściej spotykane reakcje na stres i 
ich konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, różne aspekty metod 
relaksacyjnych: wizualizacji, ćwiczeń oddechowych, znaczenie popularnych strategii 
radzenia sobie ze stresem, tzw. odstresowaczy, znaczenie samoświadomości, w tym 
świadomości ciała, swojego temperamentu w stresie. 
 

2. Zajęcia specjalistyczne "Współpraca w zespole" dla uczniów technikum kształcących 
się w zawodzie technik spedytor dla 3 grup po 10 osób każda, po 16 godzin zajęć dla 
każdej grupy (ogółem 48 godzin zajęć) realizowanych w blokach 4 godziny dla 
uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia przeznaczone są dla 
uczniów osiągających dobre wyniki z przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych 
+ i minimum dostatecznych z przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą m.in. 
następujące tematy: Praca zespołowa i grupowa – definicje,  
rodzaje zespołów, role członków zespołu, odpowiedzialność i zaangażowanie w 
realizacji wspólnych celów, lider i jego rola w zespole, komunikacja interpersonalna w 
zespole, skuteczna współpraca w zespole, definicja konfliktów w zespole, skuteczne 
sposoby na eliminowanie konfliktów, motywacja do pracy w zespole 
 

3. Zajęcia specjalistyczne "Trening Kreatywności" dla uczniów technikum kształcących 
się w zawodzie technik organizacji reklamy dla 2 grup po 8 osób każda po 15 godzin 
zajęć dla każdej grupy (ogółem 30 godzin zajęć) realizowanych w blokach po 3 
godziny po dla uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia 
przeznaczone są dla uczniów osiągających dobre wyniki z przedmiotów zawodowych 
tj. min dostatecznych + i minimum dostatecznych z przedmiotów ogólnych. Zajęcia 
obejmą m.in. następujące tematy: narzędzia myślenia kreatywnego, techniki 
zapamiętywania i opamiętywania, mindmapping - technika pobudzania procesów 
myślowych, myślenie analityczne i logiczne. Techniki Trenowania Umysłu, praktyczne 
metody podejmowania decyzji, techniki kreowanie pomysłów, kreatywność w 
technikach Programowania Neurolingwistycznego (NLP), narzędzia kreatywności: 
struktura, procedura, relacja, zmiana poziomów i zmiana punktu widzenia. 
 

4. Zajęcia specjalistyczne "Odporność na stres" dla uczniów kształcących się w 
zawodzie technik informatyk dla 4 grup po 10 osób każda, po 20 godzin zajęć dla 
każdej grupy (ogółem 80 godzin zajęć) realizowanych w blokach 4 godzinnych dla 
uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia przeznaczone są dla 
uczniów osiągających dobre wyniki z przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych 
+ i minimum dostatecznych z przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą m.in. 
następujące tematy: Sytuacje stresowe w zawodzie technik informatyk,  różne teorie i 
podejścia do stresu i radzenia sobie z nim, najczęściej spotykane reakcje na stres i 
ich konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, różne aspekty metod 
relaksacyjnych: wizualizacji, ćwiczeń oddechowych, znaczenie popularnych strategii 
radzenia sobie ze stresem, tzw. odstresowaczy, znaczenie samoświadomości, w tym 
świadomości ciała, swojego temperamentu w stresie. 
 

5. Zajęcia specjalistyczne "Współpraca w zespole" dla uczniów technikum kształcących 
się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dla 3 grup po 10 osób 
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każda, po 16 godzin zajęć dla każdej grupy (ogółem 48 godzin zajęć) realizowanych 
w blokach 4 godziny dla uczniów Technikum w Małkini Górnej. Zajęcia przeznaczone 
są dla uczniów osiągających dobre wyniki z przedmiotów zawodowych tj. min 
dostatecznych + i minimum dostatecznych z przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą 
m.in. następujące tematy: Praca zespołowa i grupowa – definicje, rodzaje zespołów, 
role członków zespołu, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji wspólnych 
celów, lider i jego rola w zespole, komunikacja interpersonalna w zespole, skuteczna 
współpraca w zespole, definicja konfliktów w zespole, skuteczne sposoby na 
eliminowanie konfliktów, motywacja do pracy w zespole. 
 

6. Zajęcia specjalistyczne "Odporność na stres" dla uczniów kształcących się w 
zawodzie technik pojazdów samochodowych dla 2 grup po 10 osób każda, po 20 
godzin zajęć dla każdej grupy (ogółem 40 godzin zajęć) realizowanych w blokach 4 
godzinnych dla uczniów Technikum w Małkini Górnej. Zajęcia przeznaczone są dla 
uczniów osiągających dobre wyniki z przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych 
+ i minimum dostatecznych z przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą m.in. 
następujące tematy: Sytuacje stresowe w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych,  różne teorie i podejścia do stresu i radzenia sobie z nim, 
najczęściej spotykane reakcje na stres i ich konsekwencje dla zdrowia psychicznego i 
fizycznego, różne aspekty metod relaksacyjnych: wizualizacji, ćwiczeń oddechowych, 
znaczenie popularnych strategii radzenia sobie ze stresem, tzw. odstresowaczy, 
znaczenie samoświadomości, w tym świadomości ciała, swojego temperamentu w 
stresie. 

 
Części II: 
 

1.  Zajęcia specjalistyczne "E-marketing" dla uczniów technikum kształcących się w 
zawodzie technik organizacji reklamy dla 1 grupy 7 osobowej 40 godzin zajęć 
realizowanych w blokach 4 godzinnych dla uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi 
Mazowieckiej. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów osiągających dobre wyniki z 
przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych + i minimum dostatecznych z 
przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą m.in. następujące tematy: Kluczowe 
koncepcje e-marketingu, tradycyjny marketing a e-marketing, możliwości e- 
marketingu, badania rynku a rzeczywistość rynkowa, kluczowe pojęcia związane z e-
marketingiem, narzędzia e- marketingu m.in mailing, segmentowanie grup 
docelowych., cel copywritingu, neuromarketing, komunikacja w mediach 
społecznościowych. 
 

2. Zajęcia specjalistyczne: "Key account management w strategii reklamowej klientów" 
dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy 
2grupy po 8 osób po 50 godzin  zajęć dla każdej grupy (ogółem 100 godzin zajęć) 
realizowanych w blokach 4-5 godzinnych dla uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi 
Mazowieckiej. . Zajęcia przeznaczone są dla uczniów osiągających dobre wyniki z 
przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych + i minimum dostatecznych z 
przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą m.in. następujące tematy: najlepsze praktyki 
Account Managementu , proces sprzedaży KAM ,  kluczowe strategie, pozyskanie 
klienta/projekt, ocena pokrycia obszarów do współpracy, analiza potencjału klienta, 
współpraca z decydentami biznesowymi Klienta, tworzenie planu współpracy 
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(Account Plan), wdrożenie planu współpracy (Account Plan), strategie walki z 
konkurencją 
 

3. Zajęcia specjalistyczne: "Sprzedaż usługi spedycyjnej i obsługa klienta w procesie 
świadczenia tej usługi" dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
spedytor 2 grupy po 10 osób po 16 godzin  zajęć dla każdej grupy (ogółem 32 godzin 
zajęć) realizowanych w blokach 4 godzinnych dla uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi 
Mazowieckiej. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów osiągających dobre wyniki z 
przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych + i minimum dostatecznych z 
przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą m.in. następujące tematy: Komunikacja z 
klientami, trenowanie postawy proaktywnej- umiejętna obsługa jako klucz do serca i 
portfela klienta, trójkąt satysfakcji potrzeb klientów oraz trening umiejętnego 
kreowania potrzeb klientów, budowanie własnego harmonogramu obsługi klienta i 
sprzedaży, diagnoza i kreowanie potrzeb klienta, prezentacja oferty w oparciu o 
stworzone zapotrzebowanie, obejście obiekcji i zastrzeżeń, trening negocjacji, 
typologia klientów, case „trudny klient”  
 

4. zajęcia specjalistyczne Indywidualny coaching z zakresu sprzedaży usługi 
spedycyjnej i obsługi klienta dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie 
technik spedytor dla 20 uczniów po 15 godzin  zajęć indywidualnych dla każdego 
ucznia (ogółem 300 godzin zajęć) realizowanych w blokach 2-3 godzinnych dla 
każdego ucznia dla uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia 
przeznaczone są dla uczniów osiągających dobre wyniki z przedmiotów 
zawodowych tj. min dostatecznych + i minimum dostatecznych z przedmiotów 
ogólnych. Coaching indywidualny obejmuje następujące tematy: wzmocnienie 
osobistej autoprezentacji, udoskonalenie języka perswazji i języka sprzedaży, 
ćwiczenie sztuki prezentacji usługi, ćwiczenie technik negocjacji, doskonalenie 
umiejętności zarządzania czasem, eliminacja osobistych blokad w procesie 
sprzedaży i obsługi klienta.  
 

Części III 
 

1. zajęcia specjalistyczne "Grafika komputerowa" dla uczniów technikum kształcących 
się w zawodzie technik organizacji reklamy 1 grupa 7 osobowa, 50 godzin 
realizowanych w blokach 4 - 5 godzinnych dla uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi 
Mazowieckiej. . Zajęcia przeznaczone są dla uczniów osiągających dobre wyniki z 
przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych + i minimum dostatecznych z 
przedmiotów ogólnych. Zajęcia obejmą m.in. następujące tematy: (grafika wektorowa, 
grafika rastrowa, obiekty graficzne, fotografia cyfrowa, techniki korekcyjne, 
wykorzystanie skanerów, kodowanie stron internetowych, tworzenie stron 
internetowych w technologiach CMS. Zajęcia będą realizowane przy pomocy 
posiadanych przez Technikum nr 2 programów komputerowych użytkowanych dla 
nauki zawodu technik organizacji reklamy tj Corel Draw, Photoshop 
 

2. zajęcia specjalistyczne "Grafika komputerowa" dla uczniów technikum kształcących 
się w zawodzie technik informatyk 2 grupy po 8 osób po 50 godzin dla grupy (ogółem 
100 godzin zajęć) realizowanych w blokach 4 - 5 godzinnych dla uczniów Technikum 
nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów osiągających 
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dobre wyniki z przedmiotów zawodowych tj. min dostatecznych + i minimum 
dostatecznych z przedmiotów ogólnych.  Rozwijanie umiejętności obsługi 
komputerowych programów graficznych,  umiejętności z zakresu przetwarzania 
wytworzonych materiałów w programach graficznych na nośniki (naklejki, banery, roll-
upy. Zajęcia będą realizowane przy pomocy posiadanych przez Technikum nr 2 
programów komputerowych wykorzystywanych do grafiki komputerowej Corel Draw, 
Photoshop 
 

3. Zajęcia specjalistyczne: Tworzenie i pozycjonowanie stron WWW dla uczniów 
technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk 2 grupy po 8 osób po 50 
godzin dla grupy (ogółem 100 godzin zajęć) realizowanych w blokach 4 - 5 
godzinnych dla uczniów Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia 
przeznaczone są dla uczniów osiągających dobre wyniki z przedmiotów zawodowych 
tj. min dostatecznych + i minimum dostatecznych z przedmiotów ogólnych. Zajęcia 
obejmą m.in. następujące tematy: Specyfikacja, projektowanie graficzne,  strategie 
tworzenia stron, struktura stron XHTML, promocja i testowanie, wyszukiwarki, 
standardy-HTML, CSS, W3C, linkowanie, page rank. Zajęcia będą realizowane przy 
pomocy posiadanych przez Technikum nr 2 programów komputerowych 
użytkowanych dla nauki zawodu technik informatyk – Corel, Adobedreamwiever.  

 
 
Dla każdej grupy w ramach wszystkich zajęć specjalistycznych wykonawca samodzielnie 
określi poziom wiedzy na początku realizacji zamówienia i dostosuje program zajęć do 
poziomu i potrzeb grupy. W ramach realizacji zamówienia wykonawca przeprowadzi na 
początku i na końcu zajęć specjalistycznych testy wiedzy uczestników, tak aby możliwe było 
określenie poziomu wzrostu wiedzy w wyniku zajęć  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych w taki sposób, 
aby dla każdego z uczestników na podstawie porównania wyników pre i poststestu było 
możliwe stwierdzenie wzrostu wiedzy i umiejętności na następujących poziomach: 
 
Część I 
 

1. Odporność na stres dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
ekonomista – 60% 

2. Współpraca w zespole dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
spedytor – 60% 

3. Trening Kreatywności dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
organizacji reklamy – 60% 

4. Odporność na stres dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk-60% 
5. Współpraca w zespole dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i 

usług gastronomicznych – 60% 
6. Odporność na stres dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych -60% 
 

Część II 
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1. E-marketing dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik organizacji 
reklamy – 40% 

2. Key account management w strategii reklamowej klientów dla uczniów technikum 
kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy - 40% 

3. Sprzedaż usługi spedycyjnej i obsługa klienta w procesie świadczenia tej usługi wraz 
z indywidualnym coachingem z zakresu sprzedaży usługi spedycyjnej i obsługi klienta 
dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik spedytor - 40% 
 

Część III 
 

1. Grafika komputerowa dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
organizacji reklamy - 40% 

2. Grafika komputerowa dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
informatyk - 40% 

3. Tworzenie i pozycjonowanie stron WWW dla uczniów technikum kształcących się w 
zawodzie technik informatyk - 40% 

 
Dla każdej grupy w ramach wszystkich zajęć specjalistycznych wykonawca opracuje i 
przygotuje dla każdego ucznia materiały szkoleniowe obejmujące: treść merytoryczną 
realizowanych zajęć, ćwiczenia dla uczestników 
 
Wszystkie zajęcia będą odbywały się w godzina popołudniowych tj. 14-18 (godzina 
rozpoczęcia zależna od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu) lub w weekendy w 
salach lekcyjnych Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Technikum w Małkini Górnej. 
Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z wybranym wykonawca po podpisaniu 
umowy. 
 
Zamawiający przewiduje realizację następujących zajęć specjalistycznych: 
 
Część I 
 

1. "Odporność na stres" dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista 
dla 2 grup po 10 osób po 20 godzin dla grupy realizowanych w Technikum nr 2 w 
Ostrowi Mazowieckiej  

2. "Współpraca w zespole" dla uczniów kształcących się w zawodzie spedytor dla 3 grup 
po 10os po 16 godzin dla grupy realizowanych w Technikum nr 2 w Ostrowi 
Mazowieckiej 

3. "Trening Kreatywności" dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji 
reklamy dla 2 grup po 8 osób po 15 godzin dla grupy realizowanych w Technikum nr 
2 w Ostrowi Mazowieckiej 

4. "Odporność na stres" dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk dla 
4 grup po 10 osób każda, po 20 godzin dla grupy realizowanych w Technikum nr 2 w 
Ostrowi Mazowieckiej 

5. "Współpraca w zespole" dla uczniów kształcących sie się w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych dla 3 grup po 10 osób każda, po 16 godzin dla 
grupy realizowanych w Technikum w Małkini Górnej 
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6. "Odporność na stres" dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych dla 2 grup po 10 osób każda, po 20 godzin dla grupy realizowanych 
w Technikum w Małkini Górnej 
 

Część II 
 

1. "E-marketing" dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik organizacji 
reklamy dla 1 grupy 7 osobowej 40 godzin zajęć 

2. Key account management w strategii reklamowej klientów dla uczniów technikum 
kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy dla 2 grup po 8 osób po 50 
godzin  zajęć dla realizowanych w Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 

3. Sprzedaż usługi spedycyjnej i obsługa klienta w procesie świadczenia tej usługi dla 
uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik spedytor dla 2 grup po 10 
osób po 16 godzin dla grupy realizowanych w Technikum nr 2 w Ostrowi 
Mazowieckiej. 

4. Indywidualny coaching z zakresu sprzedaży usługi spedycyjnej i obsługi klienta dla 
uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik spedytor dla 20 uczniów po 
15 godzin  zajęć indywidualnych dla każdego ucznia realizowanych w Technikum nr 2 
w Ostrowi Mazowieckiej. 
 

Część III 
 

1. Grafika komputerowa dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
organizacji reklamy 1 grupa 7 osobowa, 50 godzin realizowanych w Technikum nr 2 
w Ostrowi Mazowieckiej. 

2. Grafika komputerowa dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
informatyk 2 grupy po 8 osób po 50 godzin dla grupy realizowanych w Technikum nr 
2 w Ostrowi Mazowieckiej 

3. Tworzenie i pozycjonowanie stron WWW dla uczniów technikum kształcących się w 
zawodzie technik informatyk 2 grupy po 8 osób po 50 godzin dla grupy realizowanych 
w Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.  

 
 
W ramach realizacji każdego kursu Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować: 
 

1. Testy wiedzy na początku i na końcu zajęć 
2. Opracowanie programu zajęć zgodnie z tematyką określoną dla każdych zajęć 
3. Opracowanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć dla każdego ucznia 

w każdej grupie 
4.  Analizę porównawczą testów wiedzy 

 
 

Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych. Oferty częściowe wykonawcy 
mogą składać na realizację jednej lub większej liczby części zamówienia. Zamówienie 
zostało podzielone przez zamawiającego na następujące części: 
 
Część 1 
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1. Odporność na stres dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
ekonomista 2 grupy po 10 osób po 20 godzin 

2. Współpraca w zespole dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
spedytor 3 grupy po 10 osób po 16 godzin 

3. Trening Kreatywności dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
organizacji reklamy 2 grupy po 8 osób p 15 godzin 

4. Odporność na stres dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk 4 
grupy po 10 osób po 20 godzin 

5. Współpraca w zespole dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i 
usług gastronomicznych 3 grupy po 10 osób po 16 godzin 

6. Odporność na stres dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych 2 grupy po 10 osób po 20 godzin 
 

Część nr 2 
 
 1. E-marketing dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
 organizacji reklamy dla 1 grupa 7 osobowej 40 godzin  
 2.  Key account management w strategii reklamowej klientów dla uczniów technikum 
 kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy dla 2 grup po 8 osób po 50 
 godzin   
 3.  Sprzedaż usługi spedycyjnej i obsługa klienta w procesie świadczenia tej usługi 
 dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik spedytor dla 2 grup po 
 10 osób po 16 godzin  
 4.  Indywidualny coaching z zakresu sprzedaży usługi  spedycyjnej i obsługi 
 klienta dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik spedytor dla 20 
 uczniów po 15 godzin  zajęć indywidualnych  
 
Część nr 3 
 

1. Grafika komputerowa dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
organizacji reklamy 1 grupa 7 osobowa, 50 godzin  

2. Grafika komputerowa dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 
informatyk 2 grupy po 8 osób po 50 godzin  

3. Tworzenie i pozycjonowanie stron WWW dla uczniów technikum kształcących się w 
zawodzie technik informatyk 2 grupy po 8 osób po 50 godzin  

 
 

 
4. Planowany termin realizacji zamówienia: 06 kwiet nia 2017 – 31 grudnia 2018.  

 
5. Wymagania dotycz ące oferenta. 

 
O udzielenie realizacji zamówienia lub dowolnej jego części od 1 do 3 może ubiegać się 
Oferenci, którzy dysponują następującym potencjałem technicznym i osobowym: 

 
Dla części nr 1:  
 
Oferent w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty zrealizował minimum 100 
godzin zajęć szkolenia/doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji społecznych, 
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personalnych i zawodowych uczestników zajęć, w tym 25 godzin zajęć dotyczących 
rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych i personalnych młodzieży oraz dysponuje 
personelem: 
 
Min 3 osoby o następujących kwalifikacjach: 
 
Każda z nich posiada wykształcenie wyższe i przeprowadziła w ostatnich 3 latach przed 
terminem złożenia oferty min 50 godzin zajęć doskonalących kompetencje społeczne i 
personalne uczniów szkół ponadgimnazjalnych tzn. prowadziła zajęcia dla młodzieży z 
poniższych tematów wskazanych jako kompetencje społeczne i osobiste zgodnie z  
podstawami programowymi kształcenia w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, 
technik organizacji reklamy, techniki informatyk, technik żywieniami i usług 
gastronomicznych i technik pojazdów samochodowych. Zgodnie z w koweziu.edu.pl to: 
 
„Kompetencje personalne i społeczne" 
 
1) przestrzeganie zasad kultury i etyki; 
2) kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań; 
3) przewidywaniw skutków i podejmowanych działań; 
4) otwartość na zmiany; 
5) radzenie sobie ze stresem; 
6) aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych; 
7) przestrzeganie tajemnicy zawodowej; 
8) umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania; 
9) negocjowanie warunków porozumień; 
10) współpraca w zespole. 
 
Dla części nr 2: 
 
Oferent w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty zrealizował minimum 100 
godzin zajęć szkolenia/doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i 
personalnych i zawodowych  uczestników zajęć, w tym 25 godzin zajęć dotyczących 
rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych i personalnych młodzieży oraz dysponuje 
personelem: 
 
Min 2 osoby z których: 
 
- 1 osoba zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty minimum 30 
godzin zajęć w zakresie marketingu, w tym e-marketingu i reklamy i 50 godzin zajęć w 
zakresie sprzedaży i obsługi klienta 
- 1 osoba posiada uprawnienia coacha  i w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia 
oferty przeprowadziła minimum 50  godzin coachingu personalnego/biznesowego 
 
Dla części nr 3: 
 
Oferent zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty min 5 
szkoleń/kursów z zakresu podobnego jak zajęcia specjalistyczne opisane w części nr 3 w 
tym 3 kursy z podobnych tematów dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym.  
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6. Zamawiaj ący dopuszcza składnie ofert w ramach konsorcjum 

 
1. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną (zawiązując konsorcjum), w tym 

przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
załączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

 
 

7. Wykluczenia – weryfikowane na podstawie zał ącznika nr 4 
 
Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są wykonawcy 
powiązani osobowo lub kapitałowo ze Fundacją STIWEK, osobami upoważnionymi 
przez fundację do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu 
fundacji czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty, przez powiązania 
osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności: 
 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)  posiadanie  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,   
c)  pełnienie   funkcji   członka   organu   nadzorczego   lub   zarządzającego,   prokurenta, 
pełnomocnika,  
d)  pozostawanie 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. 
 
8. Kryteria oceny ofert:  
 

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla części 1-3: 
Cena – 80 pkt. 
Dyspozycyjno ść – 20 pkt. 
Łącznie oferent mo że otrzyma ć maksymalnie 100 punktów. 
W przypadku złożenia oferty na kilka lub wszystkie części zamówienia Zamawiający 
będzie oceniał każdą cześć niezależnie. 

 
Sposób obliczania kryterium cena: 
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt, a pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle 
następującej formuły arytmetycznej: 
(X÷Y) ×80 
gdzie: 
X = najniższa cena 
Y = cena ocenianej oferty 
 
Sposób obliczania kryterium dyspozycyjno ść:  
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Dla realizacji tego kryterium wykonawca poda informacje o minimalnym wyprzedzeniu 
określonym liczbą dni, z jakim musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie terminów 
zajęć, aby móc wykonać zamówienie. 
Oferta z najniższą liczbą dni otrzymuje 20 pkt, pozostałe oceniane są wg wzoru 
(X÷Y) × 20 
gdzie: 
X = najmniejsza liczba dni 
Y = liczba dni stanowiąca minimalne wyprzedzenie planowanej zmiany terminu zajęć. 
 
 
9. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Oferentami: 

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Oferenci przekazują pocztą elektroniczną na adres mateusz.hladki@stiwek.org.pl lub 
drogą pisemną na adres Fundacja Stiwek ul. Kickiego 1 lok 50, 04-373 Warszawa 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Mateusz Hładki 
 

10.  Opis sposobu przygotowania ofert:  
 
a) Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1, 2 lub 3 do zapytania ofertowego.  
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
c) Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe 

(telefon, e-mail), NIP, 
d) Oferent jest obowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim 

cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą 
być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do 
dwóch miejsc po przecinku. 

e) Załączniki do zapytania ofertowego muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do 
reprezentacji oferenta oraz muszą być wysłane w formie skanu i przesłane na adres 
mailowy mateusz.hladki@stiwek.org.pl lub przesłane do siedziby zamawiającego w 
wersji papierowej.  

f) Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian uniemożliwiających ocenę oferty 
w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty.  

g) Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę na każdą część. 
h) Oferenci ponoszą wszelkie koszta własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za 
koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
Brak któregokolwiek z ww. o świadcze ń, dokumentów i zał ączników lub zło żenie ich w  
formie uniemo żliwiaj ącej ocen ę zgodnie z przyj ętymi kryteriami b ędzie skutkowało 
wykluczeniem Oferenta. 
 
11.  Miejsce oraz termin składania ofert: 

 
a) Oferty należy składać w biurze projektu Fundacji STIWEK ul. Kickiego 1 lok 50, 04-

373 Warszawa, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zajęcia 
dydaktyczne – projekt pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje 
umiejętności”  ” lub pocztą elektroniczną na adres mateusz.hladki@stiwek.org.pl  
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b) Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2017 z końcem dnia (decyduje data wpływu 
do biura/na serwer zamawiającego) 

c) Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 04.04.2017 r. w biurze Fundacji 
d) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni e-mailem. 
 
12. Informacje o dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy: 

 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dla oferentów, którzy składają ofertę na część 1 

zamówienia 
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy dla oferentów, którzy składają ofertę na część nr 

2 zamówienia  
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy dla oferentów, którzy składają ofertę na część 3 

zamówienia  
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań – niezależnie od tego na ile części 

oferent składa ofertę załącznik nr 4 wypełnia tylko jeden raz. 
5. Wypełnione dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 03.04.2017 

roku do końca dnia na adres e-mail: mateusz.hladki@stiwek.org.pl, podając w tytule 
„Zajęcia dydaktyczne – projekt pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje 
umiejętności”, przesłać pocztą, kurierem, lub złożyć osobiście w biurze fundacji ul. 
Kickiego 1 lok 50, 04-373 Warszawa (decyduje data wpływu do biura/na serwer 
zamawiającego) 
 

13. Informacje dodatkowe 
 

Fundacja STIWEK zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia 
zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez 
podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec 
Fundacji (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń). 
Do upływu terminu składania ofert Fundacja STIWEK zastrzega sobie prawo zmiany 
treści niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania 
ofertowego podmioty, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz podmioty, 
które do dnia zmiany treści zapytania ofertowego odpowiedziały na zapytanie, otrzymają 
nową wersję zapytania z wydłużonym okresem składania ofert.  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji STIWEK do żadnego 
określonego działania. 
Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Fundacji STIWEK do 
akceptacji oferty, w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie 
zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.  
Fundacja STIWEK zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku 
rezygnacji z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany. 
Fundacja STIWEK zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków 
realizacji umowy z najlepszymi oferentami. 
O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Oferenta. 
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(miejscowość i data)       Załącznik nr 1  
 

Formularz ofertowy 
dla oferentów składaj ących ofert ę na część 1 

 
Pełna Nazwa Oferenta  
.............................................................................................................................................. 
Dane teleadresowe  (pełny adres, telefon, NIP, REGON + dane osoby odpowiedzialnej za 
ofertę)  
Adres  ....................................................................................................................................... 

NIP ............................................................................................................................................ 

Telefon.............................................. E-mail........................................................................ 

Osoba do kontaktu  ................................................................................................................... 

Oferta na realizację części 1 Zapytania ofertowego z dnia………………….. 

I. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty zrealizował 
minimum 100 godzin zajęć szkolenia/doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji 
społecznych, personalnych i zawodowych uczestników zajęć, w tym 25 godzin zajęć 
dotyczących rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych i personalnych młodzieży 
oraz dysponuję następującym personelem:  

 

Imię i nazwisko osoby 1:…………………………………………. 

 

1.Posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (podać 
nazwę uczelni i rok ukończenia)  
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2. W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty przeprowadziła min 50 godzin 
zajęć doskonalących kompetencje społeczne i personalne uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych tzn. prowadziła zajęcia dla młodzieży z tematów wskazanych jako 
kompetencje społeczne i osobiste zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w w/w 
zawodach na podstawie koweziu.edu.pl 
 
Imię i nazwisko osoby 2:…………………………………………. 

 
1.Posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (podać 
nazwę uczelni i rok ukończenia)  
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty przeprowadziła min 50 godzin zajęć 
doskonalących kompetencje społeczne i personalne uczniów szkół ponadgimnazjalnych tzn. 
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prowadziła zajęcia dla młodzieży z tematów wskazanych jako kompetencje społeczne i 
osobiste zgodnie z  podstawami programowymi kształcenia w w/w zawodach na podstawie 
koweziu.edu.pl 
 
Imię i nazwisko osoby 3:…………………………………………. 

1.Posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (podać 
nazwę uczelni i rok ukończenia)  
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty przeprowadziła min 50 godzin zajęć 
doskonalących kompetencje społeczne i personalne uczniów szkół ponadgimnazjalnych tzn. 
prowadziła zajęcia dla młodzieży z tematów wskazanych jako kompetencje społeczne i 
osobiste zgodnie z  podstawami programowymi kształcenia w w/w zawodach na podstawie 
koweziu.edu.pl 
 

II. Minimalne wyprzedzenie, z jakim muszę zostać poinformowany o ewentualnych 
zmianach harmonogramu, aby móc wykonać zamówienie efektywnie i w całości wynosi 
…………… dni. 

III. Deklaruję wykonać część…. z zapytania ofertowego za łączną kwotę…… zł brutto tj. 
………… zł brutto za godzinę zajęć oraz materiały szkoleniowe dla wszystkich 
uczestników zajęć objętych tą częścią zapytania ofertowego za kwotę………… zł brutto. 

 
 
.................................................................. 
(Data i  podpis Wykonawcy) 
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...........................………........ 
     ( miejscowość i data)       Załącznik nr 2  
 

Formularz ofertowy 
dla oferentów składaj ących ofert ę na część 2 

 
Pełna Nazwa Oferenta  
.............................................................................................................................................. 
Dane teleadresowe  (pełny adres, telefon, NIP, REGON + dane osoby odpowiedzialnej za 
ofertę)  
Adres  ....................................................................................................................................... 

NIP ............................................................................................................................................ 

Telefon.............................................. E-mail........................................................................ 

Osoba do kontaktu  ................................................................................................................... 

Oferta na realizację części 2 Zapytania ofertowego z dnia………………….. 

I. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty oferent 
zrealizował minimum 100 godzin zajęć szkolenia/doradztwo w zakresie rozwijania 
kompetencji społecznych, personalnych i zawodowych uczestników zajęć, w tym 25 
godzin zajęć dotyczących rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych i 
personalnych młodzieży oraz dysponuję następującym personelem:  

 

1. Imię i nazwisko osoby 1:…………………………………………. 

w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty przeprowadziła minimum 30 godzin 
zajęć w zakresie marketingu, w tym e-marketingu i reklamy i 50 godzin zajęć w zakresie 
sprzedaży i obsługi klienta 
 
2. Imię i nazwisko osoby 2:…………………………………………. 

posiada uprawnienia coacha  i w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty 
przeprowadziła minimum 50  godzin coachingu personalnego/biznesowego 
 

II. Minimalne wyprzedzenie, z jakim muszę zostać poinformowany o ewentualnych 
zmianach harmonogramu, aby móc wykonać zamówienie efektywnie i w całości 
wynosi …………… dni. 
 

III. Deklaruję wykonać część…. z zapytania ofertowego za łączną kwotę…… zł brutto tj. 
………… zł brutto za godzinę zajęć oraz materiały szkoleniowe dla wszystkich 
uczestników zajęć objętych tą częścią zapytania ofertowego za kwotę………… zł 
brutto. 

 
 
.................................................................. 
 (Data i podpis Wykonawcy) 
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...........................………........ 
     ( miejscowość i data)       Załącznik nr 3  
 

Formularz ofertowy 
dla oferentów składaj ących ofert ę na część 3 

 
Pełna Nazwa Oferenta  
.............................................................................................................................................. 
Dane teleadresowe  (pełny adres, telefon, NIP, REGON + dane osoby odpowiedzialnej za 
ofertę)  
Adres  ....................................................................................................................................... 

NIP ............................................................................................................................................ 

Telefon.............................................. E-mail........................................................................ 

Osoba do kontaktu  ................................................................................................................... 

Oferta na realizację części 3 Zapytania ofertowego z dnia………………….. 

I. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty oferent 
zrealizował min 5 szkoleń/kursów z zakresu podobnego jak zajęcia specjalistyczne 
opisane w części nr 3 w tym 3 kursy dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym.  

II. Minimalne wyprzedzenie, z jakim muszę zostać poinformowany o ewentualnych 
zmianach harmonogramu, aby móc wykonać zamówienie efektywnie i w całości 
wynosi …………… dni. 

III. Deklaruję wykonać część…. z zapytania ofertowego za łączną kwotę…… zł brutto tj. 
………… zł brutto za godzinę zajęć oraz materiały szkoleniowe dla wszystkich 
uczestników zajęć objętych tą częścią zapytania ofertowego za kwotę………… zł 
brutto. 

 
 
 
.................................................................. 
 ( Data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4  
 
 
 

Oświadczenie o braku powi ązań 
 
 
W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2017 dotyczące 
przeprowadzenia Zajęć dydaktycznych w ramach projektu pt. „Dodatkowe umiejętności - 
nowe możliwości”, oświadczam, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe 
pomiędzy Fundacją STIWEK, osobami upoważnionymi przez Fundację do zaciągania 
zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Fundacji czynności związane z 
przygotowaniem oraz wyborem oferty,  
a ………………………………………………… (wpisać nazwę wykonawcy).  
 
W szczególności: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)  posiadanie  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,   
c)  pełnienie   funkcji   członka   organu   nadzorczego   lub   zarządzającego,   prokurenta, 
pełnomocnika,  
d)  pozostawanie 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. 
 
Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z 
moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  
 
 
 
 
 
...........................………........ 
     ( miejscowość i data) 

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

                         ( podpis Wykonawcy) 


