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  ROZEZNANIE RYNKU NUMER 1/05/RZ/SALA   

OFERTA NA WYNAJEM SAL SZKOLENOWYCH  

Kwalifikacje przyszłości! 

Rozeznanie prowadzone jest w ramach projektu pt. ”Kwalifikacje przyszłości!”, Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy, 

Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 

10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy 

nr RPSW.10.02.01-26-0070/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: 
Zamawiający: 

FUNDACJA CHALLENGE EUROPE 
ul. Marszałkowska 73/49 
25-549 Kielce 
NIP 9591950464 
REGON 260655751 
Telefon kontaktowy: 41 24 26 900 
E-mail w sprawie zapytania ofertowego: biuro@fundacjachallenge.org, 
 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie zapytania ofertowego jest Tomasz Krzyżański 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zapytania jest: wynajem sal na potrzeby realizacji projektu pn. „Kwalifikacje przyszłości!”.  
Wynajmem Sali dotyczy realizacji: 
 

A. Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie 

Indywidualnych Planów Działania (TYP1) 
1. dostęp do trzech Sali jednocześnie 

2. sale muszą być zlokalizowana na terenie Kielc, w tym samym budynku 

3. dostępność Sali w godzinach 7:00 – 22:00 

4. wynajem sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie  szkolenia: czerwiec – lipiec 2018 r. , zajęcia w ciągu 

tygodnia oraz w weekendy w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników projektu 

5. łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 480 godzin (60 os. x 8 godzin) 

(wg. ustalonego harmonogramu)  

6. sale wyposażone co najmniej w stolik/biurko oraz miejsce do siedzenia dla Uczestnika projektu oraz doradcy 

zawodowego w ustawieniu twarzą w twarz , łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), dostęp do 

węzła sanitarnego, sala spełniająca wszystkie wymogi BHP, sanitarne i ppoż., sala posiadająca miejsce 

do przechowywania odzieży wierzchniej, sala zlokalizowana w budynku łatwo dostępnym dla osób 

dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej, sala posiada oświetlenie naturalne i sztuczne, 

odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami, 

nasłonecznieniem. 

7. Budynek i sala przystosowana dla osób niepełnosprawnych   

8. Kod CPV usługi: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 

 

B. Poradnictwa grupowego (TYP2) 
1. sala musi być zlokalizowana na terenie Kielc 

2. dostępność Sali w godzinach 7:00 – 22:00 
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3. wynajem sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie  szkolenia: lipiec – sierpień 2018 r. , zajęcia w ciągu 

tygodnia oraz w weekendy w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników projektu 

4. łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 50 godzin (5 gr. x 10 godzin) 

(wg. ustalonego harmonogramu)  

5. sala wyposażona w stoliki, miejsca siedzące dla 12 uczestników, miejsce dla prowadzącego zajęcia, łatwy 

dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), rzutnik, ekran do prezentacji multimedialnych, flipchart, tablicę 

biała wraz z wyposażeniem (papier, pisaki),  zegar,  dostęp do węzła sanitarnego 

6. Budynek i sala przystosowana dla osób niepełnosprawnych   

7. Kod CPV usługi: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 

 

C. Kursu z podstawowej obsługi komputera z Internetem w ramach szkolenia  "Przewodnika PTTK" 
1. sala musi być zlokalizowana na terenie Kielc 

2. dostępność Sali w godzinach 7:00 – 22:00 

3. wynajem sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie  szkolenia: lipiec – grudzień 2018 r. , zajęcia w ciągu 

tygodnia oraz w weekendy w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników projektu 

4. łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 24 godzin (1 gr. x 24 godzin) 

(wg. ustalonego harmonogramu)  

5. sala wyposażona w stoliki, miejsca siedzące dla 12 uczestników, miejsce dla prowadzącego zajęcia, łatwy 

dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), rzutnik, ekran do prezentacji multimedialnych, flipchart, 

tablicę biała wraz z wyposażeniem (papier, pisaki),  zegar,  dostęp do węzła sanitarnego 

6. sala wyposażona w stanowiska komputerowe dla 12 uczestników, miejsce dla prowadzącego zajęcia wraz  

z komputerem, łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),dostęp do Internetu, ekran  

do prezentacji multimedialnych, rzutnik, flipchart, dostęp do węzła sanitarnego,  

7. Budynek i sala przystosowana dla osób niepełnosprawnych   

8. Kod CPV usługi: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 

 

D. Kursu z podstawowej obsługi komputera z Internetem w ramach szkolenia "Instruktora fitness" 
1. sala musi być zlokalizowana na terenie Kielc 

2. dostępność Sali w godzinach 7:00 – 22:00 

3. wynajem sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie  szkolenia: lipiec – grudzień 2018 r. , zajęcia w ciągu 

tygodnia oraz w weekendy w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników projektu 

4. łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 24 godzin (1 gr. x 24 godzin) 

(wg. ustalonego harmonogramu)  

5. sala wyposażona w stoliki, miejsca siedzące dla 12 uczestników, miejsce dla prowadzącego zajęcia, łatwy 

dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), rzutnik, ekran do prezentacji multimedialnych, flipchart, 

tablicę biała wraz z wyposażeniem (papier, pisaki),  zegar,  dostęp do węzła sanitarnego 

6. sala wyposażona w stanowiska komputerowe dla 12 uczestników, miejsce dla prowadzącego zajęcia  

wraz z komputerem, łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),dostęp do Internetu, ekran  

do prezentacji multimedialnych, rzutnik, flipchart, dostęp do węzła sanitarnego,. 

7. Budynek i sala przystosowana dla osób niepełnosprawnych   

8. Kod CPV usługi: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 

 

E. Pośrednictwo pracy indywidulane spotkania  
1. dostęp do trzech Sali jednocześnie 

2. sale muszą być zlokalizowana na terenie Kielc, w tym samym budynku 

3. dostępność Sali w godzinach 7:00 – 22:00 

4. wynajem sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie  szkolenia: wrzesień 2018 – kwiecień 2019 r. , 

zajęcia w ciągu tygodnia oraz w weekendy w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników 

projektu 

5. łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 600 godzin (60 os. x 10 godzin) 

       (wg. ustalonego harmonogramu)  

6. sale wyposażone co najmniej w stolik/biurko oraz miejsce do siedzenia dla Uczestnika projektu  

oraz pośrednika pracy , łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz) dostęp do Internetu, dostęp  
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do węzła sanitarnego,  

7. Budynek i sala przystosowana dla osób niepełnosprawnych   

8. Kod CPV usługi: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

 

III.  PRZYGOTOWANIE OFERTY: 
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz dołączyć do oferty uzupełnione i 
podpisane załączniki nr 2, 3, 4 załączone do niniejszego zapytania. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
 
1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ramach projektu „Kwalifikacje przyszłości!” 
– załącznik nr 2 
3. Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie potwierdzające dysponowaniem salą wraz z wskazaniem lokalizacji sali – załącznik nr 4. 
 
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki: 
 
a) Nie są powiązani ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie  
się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem 
 i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniodawcy a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na: 
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
e) 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. 
 
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
o braku ww. powiązań (Załącznik 3). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z 
postępowania. 
 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: 
1) cena ofertowa (brutto) - 100% 
 

V. SKŁADANIA OFERT 
1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.  
2. Termin składania ofert upływa 14.06.2017r. o godz. 16:00:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 
3. Miejsce i forma składania ofert: 
Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą / kurierem (w formie papierowej) lub złożyć osobiście pod adresem 
Biura projektu „Kwalifikacje przyszłości!” al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętej, 
kopercie, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem Oferta cenowa w ramach projektu „Kwalifikacje 

przyszłości!” nr sprawy 1/05/RZ/SALA.   
W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 
dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub 
przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. 
 

VI. WYKLUCZENIA 
Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp: 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–
309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
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dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, przewinienia skarbowe, 
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 Pzp, Wykonawcę, który w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów, 

d) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

e) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

f) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a 
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, 

g) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, 

h) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), 

i) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w ofercie 
2. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – 
w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonym wymiarze godzinowym i miejscu, 
3. Przewidujące karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez 
Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem. 
4. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody Zamawiający zastrzega do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości 
faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania Wykonawcy oraz pokrycia 
wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie. 
5. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie 
poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa 
Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie. 
7. Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, 
zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz 
nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego. 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu prawidłowej realizacji 
projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy. 
9. Podstawę zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura VAT/rachunek wystawiony przez Wykonawcę za liczbę 
godzin najmu w danym miesiącu. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany 
przez Wynajmującego, w terminie 90 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Przelew 
zostanie dokonany pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym projektu środków na finansowanie projektu 
przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 
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10. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu przelew zostanie dokonany niezwłocznie po otrzymaniu 
środków na konto projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 
10. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu, a co za tym idzie realizacji przedmiotu zamówienia 
w razie wypowiedzenia/rozwiązania/zmiany Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z WUP Kielce 
11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 
12. Oferent składający Ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania Oferty. 
13. W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia  
z Oferentem, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór Oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia 
zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Oferentem. 
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyny. 
15. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 90 dni po wykonaniu zamówienia. 
Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto 
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym 
uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. 
16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz możliwość realizowania części zamówienia przez jego 
podwykonawców. 
17. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej 
realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian 
może dotyczyć m.in.: 
a) okresu i harmonogram realizacji umowy, 
b) zmniejszenia ilości godzin do zrealizowania, 
c) kar umownych, 
d) miejsc świadczenia usług, 
e) wartości zamówienia. 
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Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego 
 
 
…………………………………… 
 

…….…………………..…….. 
Miejscowość i data 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko Zleceniobiorcy: 

 

 

Adres Zleceniobiorcy: 

 

 

Numer telefonu: 

 

 

Adres e-mail: 

 

 

  
 
Lp. Nazwa Usługi Liczba godzin Cena jednostkowa za 

godzinę (w zł brutto) 
Całkowity koszt brutto 
(liczba godzin x cena 
jednostkowa) 

1. Wynajmę Sali  - Identyfikacja potrzeb 
osób pozostających bez zatrudnienia 
oraz diagnozowanie potrzeb 
szkoleniowych i możliwości 
doskonalenia zawodowego w 
regionie poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania 
(TYP1) 

 
 

480 godzin 
 

1 godzina –  
60 minut 

  

2. Wynajem Sali - Poradnictwo grupowe 
(TYP2) 

50 godzin 
 

1 godzina –  
45 minut 

 

  

3. Wynajem Sali - Kursu z 
podstawowej obsługi komputera  
z Internetem w ramach szkolenia 
"Przewodnika PTTK"  

24 godziny 
 

1 godzina –  
45 minut 

 

  

4. Wynajem Sali - Kursu z 
podstawowej obsługi komputera  
z Internetem w ramach szkolenia 
"Instruktora fitness" 

24 godziny 
 

1 godzina –  
45 minut 

  

5. Wynajem Sali – Indywidualne 
spotkania z pośrednikiem pracy 
  

600 godzin 
 

1 godzina – 
60 minut 

  

 
 
………………………..………………… 
(Czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 

 

…………………………………. 
 

…….…………………………..….. 
Miejscowość i data 

 
 
 
 
 

 

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ramach 

projektu „Kwalifikacje przyszłości!” 

 
 
 
 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr  1/05/RZ/SALA z dnia 07.06.2018 r. przeprowadzone przez 

Zleceniodawcę: FUNDACJA CHALLENGE EUROPE ul. Marszałkowska 73/49, 25-549 Kielce, NIP 9591950464, REGON 

260655751 niniejszym oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym nr  1/05/RZ/SALA 

z dnia 07.06.2018 r. 

 
 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 

k.k. 

 
 
 

 

………………………..…………………………… 
(Czytelny podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych 
 
 
 
 

 

………………………….………….. 
Miejscowość i data 

 
 
 
 
 

 

Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych w ramach  

projektu „Kwalifikacje przyszłości!”. 

 
 

 

Oświadczam, iż nie jestem powiązany ze Zleceniodawcą FUNDACJA CHALLENGE EUROPE ani z osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy oraz osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy w szczególności poprzez: 

 
 
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 
4. 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. 

 

Oświadczam również, iż nie pozostaje ze Zleceniodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 

k.k. 

 
 

 

………………………..…………………………… 
(Czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia potwierdzające dysponowaniem salą wraz z wskazaniem lokalizacji sali 
 
 

 

………………………….………….. 
Miejscowość i data 

 
 
 

 
Oświadczenia potwierdzające dysponowaniem salą wraz z wskazaniem lokalizacji sali 

 
 

 

Oświadczam, iż dysponuję salą mieszczącą się: 
 
Lp. Nazwa Usługi Pod adresem Na podstawie 
1. Wynajmę Sali  - Identyfikacja potrzeb 

osób pozostających bez zatrudnienia 
oraz diagnozowanie potrzeb 
szkoleniowych i możliwości 
doskonalenia zawodowego w 
regionie poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania 
(TYP1) 

  

2. Wynajem Sali - Poradnictwo 
grupowe (TYP2) 

  

3. Wynajem Sali - Kursu z 
podstawowej obsługi komputera  
z Internetem w ramach szkolenia 
"Przewodnika PTTK" ( 

  

4. Wynajem Sali - Kursu z 
podstawowej obsługi komputera  
z Internetem w ramach szkolenia 
"Instruktora fitness" 

  

5. Wynajem Sali – Indywidualne 
spotkania z pośrednikiem pracy 
  

  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej 
 
z art. 233 § 1 k.k. 
 
 
 
 
 
 

 
………………………..…………………………… 
(Czytelny podpis Wykonawcy) 
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