
 

 
 
 

 
Projekt „Wesołe jest życie staruszka” 

 
Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego, oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław 

 

Jarosław, dnia 14 maja 2020 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2020 
(zgodnie z zasadą rozeznania rynku) 

 
na przeprowadzenie warsztatu z pisania ikon dla 30 osób niesamodzielnych (uczestników Klubu 

Seniora w Zarzeczu) w technice tempery jajowej wraz ze złoceniem imitacją złota  
 

na potrzeby realizacji projektu 

pn.  „Wesołe jest życie staruszka”  nr RPPK.08.03.00-18-0085/19 

I. Zamawiający:  
 

Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego 
Konto bankowe: BNP Paribas  
Nr konta bankowego PLN: 21 1600 1462 1883 3599 8000 0001 
Konto bankowe EUR: PL 91 1600 1462 1883 3599 8000 0002  
SWIFT: PPABPLPK 
NIP: 7922300599 
REGON: 368510865 
Dokładny adres do korespondencji: oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław  

Adres internetowy Zamawiającego: http://fundacjacim.pl/ 

 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi 
na zapytania Wykonawców:    
Iryna Hapii (Kierownik projektu)  
e-mail: iryna@fundacjacim.pl 
tel.:  730 831 900 
 

II. Postanowienia ogólne:   
 
1. Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego, oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 

Jarosław, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatu z pisania ikon dla 30 osób 
niesamodzielnych (uczestników Klubu Seniora w Zarzeczu) w technice tempery jajowej wraz ze 
złoceniem imitacją złota zaplanowanego w projekcie pn. „Wesołe jest życie staruszka”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2010. Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0085/19. 

2. Wybór Wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w „Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” – rozdział: 6.5.1 
Rozeznanie rynku. 

3. Sposób upublicznienia - na stronie internetowej Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla 
i Metodego (http://fundacjacim.pl/) oraz poprzez wysyłanie maili do osób prowadzących warsztaty 
pisania ikon w technice tempery jajowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zaproszenia oraz 
unieważnienia postępowania.   

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Rodzaj zamówienia: usługi  
2. Nazwa zamówienia: przeprowadzenie warsztatu z pisania ikon w technice tempery 

jajowej wraz ze złoceniem imitacją złota dla 30 osób niesamodzielnych (uczestników Klubu Seniora 
w Zarzeczu) zaplanowanego w projekcie pn. „Wesołe jest życie staruszka”. 

http://fundacjacim.pl/
http://fundacjacim.pl/
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3. Wspólny słownik zamówień: CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie warsztatu z pisania ikon w technice 

tempery jajowej wraz ze złoceniem imitacją złota zaplanowanego w projekcie pn. „Wesołe jest życie 
staruszka”. Usługi będą świadczone dla 30 osób niesamodzielnych (uczestników Klubu Seniora) w 
Zarzeczu przy ul. Księdza Gajeckiego 15 (powiat przeworski). W ramach zamówienia planuje się 
zrealizowanie 25 godzin warsztatów w trzech grupach 10-osobowych w okresie 04.06.2020-
09.07.2020 r. Jedno zajęcie w ramach warsztatu trwa 4-5 godzin. 

Odbiorcami wsparcia są Uczestnicy projektu powyżej 60 roku życia zamieszkujący na terenie 
gminy Zarzecze (powiat przeworski). Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych (w tym ON) z 
terenu gminy Zarzecze pow. przeworskiego, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

 
Zakres usługi: 
 materiały i narzędzia (1 zestaw x 30 os.) – zestaw składający się z podobrazia na 

desce ze szpongami 20*25 (płaskie, proste), pędzle, pigmenty, akryl, paleta, medium, szlagmetal, 
mikstion, szelak, wzór, podlinnik, kalki, podręcznik 

 prowadzenie warsztatu (25 godzin * 3 grupy * 10 osób)  

 prowadzenie listy obecności uczestników warsztatu 
 
Przez jedną godzinę rozumie się 60 minut. 
Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia warsztatu ani też 

kosztów wyżywienia i ewentualnego noclegu. 
Warsztat z pisania ikon będzie realizowany na podstawie umowy. Płatność za usługę zgodnie 

z wystawionym rachunkiem/fakturą wg wzoru: 
- ilość osób uczestniczących w warsztacie x stawka za 1 osobę, 
- wartość zestawu materiałów i narzędzi x stawka za 1 osobę. 
 
Dodatkowo wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych 

działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności 
do umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym 
upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

6. Zamawiający wybierze tę ofertę cenową, która nie przekroczy budżetu 
przeznaczonego na realizację usługi. 

7. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny 
warsztatu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe do Zamawiającego 

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 
 
a) o realizację zamówienia mogą się ubiegać osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, w tym jako wspólnicy spółki cywilnej, którzy: 

 posiadają wykształcenie wyższe artystyczne, 

 posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w pisaniu ikon oraz prowadzeniu 
warsztatów grupowych z pisania ikon, 

 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw 
publicznych, 

 nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 
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Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę prac związanych 
z przeprowadzeniem warsztatu oraz dostarczenia zestawów materiałów i narzędzi dla uczestników. 

b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie 
analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego 
zaproszenia do złożenia oferty.  

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie 
lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego. 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy 
dołączyć: 

a) Aktualny odpis z KRS/CEIDG, 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.  
 

Zamawiający może na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot składający 
ofertę do przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających możliwość 
przeprowadzenia warsztatu z pisania ikon w technice tempery jajowej wraz ze złoceniem imitacją złota 
dla 30 osób oraz dostarczenia 30 zestawów materiałów i narzędzi dla uczestników w/w warsztatu. 

 

W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może 
żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem 
faktycznym.  

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:  
– Cena – 70 % 
– Doświadczenie zawodowe - 30 %  
 
 
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty: 
 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
 
Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza – Cena, B  oznacza – Doświadczenie zawodowe 

wykonawcy 
 
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
 
najniższa zaproponowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia (warsztat + zestawy 

dla 30 uczestników) / cena badanej oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia) x 70 punktów 
   
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.   
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Ad. B Kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy zostanie ocenione w następujący 
sposób:  

a) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat do 5 lat (włącznie)  
– otrzyma 10 punktów.  

b) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat do 7 lat  
(włącznie) – otrzyma 20 punktów. 

c) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 7 lat – otrzyma 30 
punktów. 

 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.  
 
Łączna ocena ofert: 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II 

Doświadczenie zawodowe zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna 

ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 

w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I i II). 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania rozeznania rynku i którego oferta uzyskała 
kolejno najwyższą liczbę punktów.  

 
VII. Termin realizacji umowy: Usługi będą realizowane od dnia 04.06.2020 r. do dnia 

09.07.2020 r. w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:   
  

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, 
na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna 
zostać sporządzona w języku polskim.  

2. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.   
3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną,  
4. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po 

terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
 
IX. Tryb przekazania oferty:   
  

Oferta powinna być przekazana:  
a) pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy 

na adres: iryna@fundacjacim.pl lub  
b) faxem na numer: (16) 676-90-61  
 

X. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 20.05.2020 r. do godziny 
23:59:59. Wpływ oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną  

Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze projektu (ul. Księdza 
Gajeckiego 15, 37-205 Zarzecze) lub pod numerem telefonu: 730 831 900.  Osobą odpowiedzialną za 
udzielanie informacji jest Iryna Hapii; e-mail: iryna@fundacjacim.pl 

 Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.   
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XI. Sposób oceny ofert:   
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać 
któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w punkcie IV, VIII, IX zostanie odrzucona (za 
wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których 
wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).   

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający 
nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku 
postępowania.   

 
XII.  Informacja na temat zakresu wykluczenia 
 
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym.  

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone 
podmiotom powiązanym 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym.  

XIII. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, mających wpływ na realizację umowy;  

b) zmiany terminu płatności;  
c) zmiany terminu realizacji umowy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą 

być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. 
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XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 
umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia  

  

Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy:  

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) za nienależyte przeprowadzenie warsztatu z pisania ikon w technice tempery jajowej 

wraz ze złoceniem imitacją złota oraz dostarczenie wadliwych zestawów materiałów i narzędzi dla 
uczestników w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto zamówienia,  

b) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu 
umowy, innego niż określony w pkt a), w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

c) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy, 

d) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy. 

2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody 
przekroczy wysokość kwoty naliczonej kary umownej.     
 

XV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z 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), zwane dalej „RODO”: 

 
1.    Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający 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), zwane dalej „RODO”, odnoszący się do informacji 
podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, w szczególności: 

a)    Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
b)    Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

 gospodarczą, 
c)    pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie), 
d)    członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 
e)    osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 
f)    osoby fizycznej, której dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu lub do zawarcia i realizacji 
umowy. 

2.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że: 
a)    administratorem Pana/i danych osobowych jest: 
Zamawiający, tj. Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego Oś. Braci Prośbów 2/8 

(dane kontaktowe: Telefon: 605588464, Adres e-mail: rodo@fundacjacim.pl adres strony internetowej: 
www.fundacjacim.pl). 

b)    kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod 
adresem e – mail: rodo@fundacjacim.pl lub tel. 605588464; 

c)    Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie rozeznania rynku; 

http://www.fundacjacim.pl/
mailto:rodo@fundacjacim.pl
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d)    odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o odrębne przepisy; 

e)    Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji 
postępowania, wynikający z odrębnych przepisów; 

f)    obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących 
jest wymogiem wynikającym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w 
oparciu o zasadę rozeznania rynku. 

g)    w odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

3.    Posiada Pan/i: 
a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących; 
b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych; 
c) 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 2; 
d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO. 
4.    Nie przysługuje Panu/i: 
a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
5.    Równocześnie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. W celu 
zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane, Zamawiający zobowiązuje 
Wykonawcę do złożenia odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym. 
      
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – wzór.  
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.  

 

   Prezes Zarządu  
Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego  

    

  Marek Pankiewicz   

 


