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Aneks nr 1  
z dnia 09.04.2018r. 

do Zapytania ofertowego  
na usługi w zakresie przeprowadzenia diagnoz potencjału i predyspozycji dla 27 Uczestniczek 

projektu „MAMA już nie jest SAMA”. 

 

Nr postępowania: 11/04/2018/BI data: 06.04.2018 r. 

 

Zamawiający (Fundacja Aktywizacja) wprowadza zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 
06.04.2018r. nr 11/04/2018/BI poprzez dokonanie zmiany w pkt 7 ust. 1 i 2- Warunki udziału 
w postępowaniu, pkt 8- Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków oraz 
usunięcie Załącznika nr 3- Oświadczenie o miesięcznym zaangażowaniu. 

 

Treść pkt 7 ust. 1 i 2 Zapytania ofertowego przed zmianą: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:  
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty na Formularzu Ofertowym -
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - będzie uważane za akceptację treści zapytania 
ofertowego. 
2) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% 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. 
Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 1 ust. 2 jest Oświadczenie Oferenta  
o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
3) Posiadają dyspozycyjność czasową i organizacyjną, umożliwiającą realizację zaplanowanych w 
projekcie zadań i jednocześnie nie przekroczą dopuszczalnego limitu 276 godzin łącznego 
miesięcznego zaangażowania zawodowego co oświadczą w Oświadczeniu o nieprzekraczaniu 
276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego miesięcznie -  Załącznik nr 3 do Zapytania 
Ofertowego. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 
a) Wykonawcy (firmy) posiadający dyspozycyjną kadrę o wymaganych kompetencjach, która 

będzie zaangażowana do realizacji planowanych form wsparcia we wskazanych przez 
Zamawiającego terminach,  

b) Wykonawcy (osoby fizyczne) w sytuacji osobistego świadczenia usługi, wówczas osoba 
zaangażowana do realizacji niniejszej usługi musi wykazać i udokumentować swoje kompetencje 
dotyczące przedmiotu zamówienia.  

c) Wykonawcy powinni posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze wskazanym  
w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 200 godzin 
udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu wskazanych form wsparcia. 

d) Wykonawcy powinni posiadać dyspozycyjność, umożliwiającą realizację zaplanowanych godzin 
wsparcia, przy czym ich zaangażowanie miesięczne we wszystkie projekty, pracę zawodową oraz 
działalnością gospodarczą nie przekroczy 276 godzin pracy. 
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Treść pkt 7 ust. 1 i 2 Zapytania ofertowego po zmianie: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:  
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty na Formularzu Ofertowym -
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - będzie uważane za akceptację treści zapytania 
ofertowego. 
2) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

e) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
f) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  
g) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
h) 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. 
Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 1 ust. 2 jest Oświadczenie Oferenta  
o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 
e) Wykonawcy (firmy) posiadający dyspozycyjną kadrę o wymaganych kompetencjach, która 

będzie zaangażowana do realizacji planowanych form wsparcia we wskazanych przez 
Zamawiającego terminach,  

f) Wykonawcy (osoby fizyczne) w sytuacji osobistego świadczenia usługi, wówczas osoba 
zaangażowana do realizacji niniejszej usługi musi wykazać i udokumentować swoje kompetencje 
dotyczące przedmiotu zamówienia.  

g) Wykonawcy powinni posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze wskazanym  
w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 200 godzin 
udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu wskazanych form wsparcia. 

h) Wykonawcy powinni posiadać dyspozycyjność, umożliwiającą realizację zaplanowanych godzin 
wsparcia. 

 

Treść pkt 8 Zapytania ofertowego przed zmianą: 

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia powinien złożyć następujące 
dokumenty: 

1. Wypełniony Formularz Ofertowy  - Załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie Oferenta o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego 

miesięcznie- Załącznik nr 3. 
4. Kserokopie dyplomów, świadectw, licencji uprawniających do wykonywania usług, 

rekomendacje/referencje wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące 
przeprowadzenia min. 200 godzin poradnictwa zgodnego z przedmiotem zamówienia przez 
osoby/osobę przewidziane/ą do realizacji usługi.  
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Treść pkt 8 Zapytania ofertowego po zmianie: 

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia powinien złożyć następujące 
dokumenty: 

1. Wypełniony Formularz Ofertowy  - Załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2. 
3. Kserokopie dyplomów, świadectw, licencji uprawniających do wykonywania usług, 

rekomendacje/referencje wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące 
przeprowadzenia min. 200 godzin poradnictwa zgodnego z przedmiotem zamówienia przez 
osoby/osobę przewidziane/ą do realizacji usługi.  

 

Przyczyną dokonania powyższej zmiany jest omyłka Zamawiającego w zakresie dokumentów 
wymaganych celem potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia. Zgodnie z nowymi Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 osoby zatrudniane 
na podstawie umów cywilnoprawnych nie są zaliczane do personelu Projektu. Doradca ds. aktywnej 
integracji zatrudniany będzie na podstawie umowy zlecenia. Zamawiający, nie zamierzając 
unieważniać postępowania, wprowadza powyższą zmianę w celu zapewnienia zgodności zapytania 
ofertowego z wyżej wymienionymi Wytycznymi. 

 
Termin i miejsce składania ofert w związku z dokonaniem ww. zmiany ulega przedłużeniu 

o jeden dzień kalendarzowy tj. do dnia 17 kwietnia 2018 r. Tym samym zmianie ulega pkt 12 
Zapytania ofertowego, w zakresie, w jakim określa termin końcowy składania ofert.  
 

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego nr 11/04/2018/BI nie ulegają zmianie. 

Niniejszy Aneks stanowi integralną część Zapytania Ofertowego i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców. 


