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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

 

Warszawa, ………………….. 

 

 Zapytanie ofertowe / cenowe* 

 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego zaprasza do złożenia Oferty 
Cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia 

  
Przedmiotem zamówienia jest usługa na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie  szkoleń 
podnoszących świadomość z zakresu niepełnosprawności skierowanych do osób 
decyzyjnych w procesie dostępności uczelni oraz pozostałych pracowników 
uczestniczących w procesie kształcenia i działalności B+R WAT”, w celu realizacji projektu 
pn. w ramach projektu pn. „Akademia bez barier” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowano ze 
środków Funduszu Społecznego, której zakres został określony w Charakterystyce przedmiotu 
zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania cenowego.   
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
 
Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części – ZADAŃ. 

 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części) z wymienionych poniżej: 
 

Zadanie nr 1 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Język migowy - poziom podstawowy A1"  
(1 gr. x 10 os. x 60 h, w okresie październik-grudzień 2021 r.) – szkolenie on-line 

Zadanie nr 2 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia: „Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informatycznych w pracy z osobami z niepełnosprawnościami" wraz z zapewnieniem 
cateringu (poczęstunek: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) (1 gr. x 20 os. x 8 h/1 dzień) – 
szkolenie stacjonarne lub szkolenie online.  

Zadanie nr 3 

Zorganizowanie szkolenia 2-dniowego pn. „Obsługa osób z niepełnosprawnościami” wraz z 
zapewnieniem wyżywienia, transportu oraz noclegu (1 gr. x 8 h x 2 dni x 50 os.) – szkolenie 
stacjonarne lub szkolenie online. 
 
2. Termin realizacji zamówienia 
Od dnia 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. 

Realizacja zamówienia będzie się odbywała na podstawie Harmonogram szkolenia, który 
zostanie ustalany  z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 
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3. Klauzula społeczna 

W powyższym postepowaniu Zamawiający zastosował klauzulę społeczną, za spełnienie 
której zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca otrzyma punkty w kryterium 
,,klauzula społeczna”. Wykonawca w ofercie cenowej składał będzie deklaracje o 
zastosowaniu, bądź niezastosowaniu klauzuli społecznej. W przypadku, gdy Wykonawca 
zobowiąże się do zastosowania klauzuli społecznej będzie zobowiązany do: 
1) zatrudnienia przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w zawodzie 

obsługa hotelowa, kucharz lub pomoc kuchenna na minimum ½ etatu na podstawie 
skierowania z urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1409 z późn.zm.) 
Stosowne Oświadczenie w przedmiocie sprawy Wykonawca złoży w Formularzu –
Ofertowym.  

2) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie 
później niż z dniem rozpoczęcia realizacji Zadania nr 2 i 3 do końca jego upływu.  
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty 
na zasadach opisanych w pkt. 1 i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji 
zamówienia to klauzulę społeczna należy uznać za spełnioną – Stosowne Oświadczenie 
w przedmiocie sprawy Wykonawca złoży w Formularzu Ofertowym. 

3) w przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, w terminie określonym w pkt. 2 Wykonawca złoży oświadczenie o braku 
ofert pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. 1  
w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją 
zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 
dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony 

4) w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej, zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi 
spełnić warunek (osoba bezrobotna) na dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to 
nie otrzyma punktów w tym kryterium.  

 

4. Warunki płatności  

Zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik  nr 3 do Zapytania cenowego.   

5. Gwarancja 

Nie jest wymagana. 

 

6. Kryterium oceny ofert 

1) Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną ocenę obejmującą wszystkie 
koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów  
i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu 
zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu Charakterystyki Przedmiotu 
Zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. 

2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne 
koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie 
opisanym w dokumentacji i Zapytaniu ofertowym. 

3) Oferta cenowa winna zawierać wszelkie koszty realizacji, w tym wydanie potrawy, 
transport, koszty opakowań, w których będą transportowane: catering, posiłki, talerze, 
sztućce, serwatki itp. oraz organizacja miejsc na odpady oraz ich wywóz po 
zaserwowanym cateringu/posiłku. 

4) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do 
drugiego miejsca po przecinku. 
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5) W odniesieniu do Wykonawców , którzy spełnili postawione warunki komisja dokona 
oceny ofert na podstawie kryterium: 
 
Kryterium oceny do Zadania nr 1  
 

Nr kryterium 
Opis kryteriów oceny 

Znaczenie 

1 Cena brutto 100% 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów  może uzyskać maksimum 100 pkt. 

1%=1pkt. 

• Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena brutto 
Liczba punktów = Cn/Cb x 100 
gdzie: 
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
  - Cb – cena oferty badanej 

 
 
Kryterium oceny do Zadania nr  2 i 3  

Nr kryterium 
Opis kryteriów oceny 

Znaczenie 

1 Cena brutto 95% 

2 Klauzula społeczne 5% 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów  może uzyskać maksimum 100 pkt. 

1%=1pkt. 

• Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena brutto 
Liczba punktów = Cn/Cb x 100 
gdzie: 
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
  - Cb – cena oferty badanej 

2 Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie spełnienie klauzuli społecznej, o której 
mowa w 3, otrzyma 5 pkt. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do 
niniejszego zapytania ofertowego.  
 

7. Istotne warunki zamówienia 
Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 
zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 
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b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert, 
c) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
 
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami  

1) W sprawach prowadzonego postępowania osobami do kontaktu są: Pani Jolanta 
Połeć, tel. 261 839 679, mail.: jolanta.polec@wat.edu.pl oraz Pani Agnieszka 
Zawadzka, tel. 261 839 402, mail.: agnieszka.zawadzka1@wat.edu.pl; 

2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. 
od 07:30 do 15:30 pod wymienione powyżej numery telefonów lub adresów mailowych. 

 

9. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego 
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa lub przesłać mailem na adres 
jolanta.polec@wat.edu.pl lub  agnieszka.zawadzka1@wat.edu.pl; do dnia 23.06.2021 
r. do godz. 23:59. 

2) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
 

10. Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: 
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. 

Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Dąbrowskiego 2; 00-908 Warszawa; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowej Akademii Technicznej jest Pani 
Katarzyna Jabłońska, e-mail: iod@wat.edu.pl, tel.  261 839 950   

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  poz 2019 z  późn zm);   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres 

przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

mailto:jolanta.polec@wat.edu.pl
mailto:agnieszka.zawadzka1@wat.edu.pl
mailto:jolanta.polec@wat.edu.pl
mailto:agnieszka.zawadzka1@wat.edu.pl
mailto:iod@wat.edu.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

11. Załączniki stanowiące integralna część Zapytania Cenowego 

1) Załącznik nr 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 - oferta cenowa 
3) Załącznik nr 3 - projekt umowy 
 
 
 
 

……..……………………………....………….. 

 (podpis osoby składającej zapytanie / kierownika jednostki organizacyjnej) 

 

 

 Zapytanie ofertowe służy wyłącznie do rozeznania cenowego rynku i nie stanowi podstawy do 

udzielenia zamówienia.  

x Zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do złożenia oferty i jest podstawą do udzielenia 

zamówienia zgodnie z określonym w nim warunkami i wynagrodzeniem. 

 

  właściwe zaznaczyć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


