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a) wykształcenie wyższe (psychologia); 

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z osobami  
z niepełnosprawnością. 

2) wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność poprawnego i zrozumiałego przekazywania informacji ustnych,  

b) komunikatywność; rzetelność,  

c) umiejętność współpracy z innymi, 

d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

e) cierpliwość, otwartość, tolerancyjność, 

f) umiejętność pracy z osobami z niepełnosprawnością. 

6. Opis przedmiotu zapytania: 

1) prowadzenie grupowych zajęć psychologicznych dla 27 osób z niepełnosprawnością; 

2) w ramach projektu przeprowadzone zostaną 3 edycje kursu. W każdej edycji zajęcia 
psychologiczne będą trwały 17 miesięcy (9 osób w każdej edycji); 

3) zajęcia odbywać się będą w 3 grupach 3-osobowych, minimum 8 godzin lekcyjnych (45 minut 
każda) w miesiącu z każdą grupą; 

4) zajęcia mają odbywać się w czwartki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  
w godzinach od 8:00 do 15:00 – szczegółowy harmonogram zajęć określi Zamawiający; 

5) zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego (Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-
Lotnisko, ul. Przylep-Skokowa 18D); 

6) zajęcia psychologiczne mają na celu kształtowanie umiejętności interpersonalnych  
i społecznych niezbędnych do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Tematyka zajęć 
powinna obejmować następujące zagadnienia: 

a) integracja i funkcjonowanie w grupie, praca w zespole, 

b) budowanie poczucia własnej wartości, identyfikacja mocnych i słabych stron osobowości, 
rozpoznanie i analiza własnej wiedzy, umiejętności, zainteresowań, cech osobowości, 

c) skuteczne motywowanie do działania, zmiana postaw, 

d) określanie celów – planowanie i realizacja zamierzonych celów, 

e) kontakty interpersonalne i autoprezentacja, 

f) asertywność i radzenie sobie ze stresem; 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin zajęć w zależności od 
bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmianę ilości 
godzin zajęć. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia o fakcie zmiany ilości godzin 
minimum dzień wcześniej; 

8) rozliczenie za wykonanie przedmiotu zapytania  następować będzie w okresach 
miesięcznych. Podstawą zapłaty będzie rachunek lub faktura wystawione przez Wykonawcę, 
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określające liczbę rzeczywiście przeprowadzonych godzin. Płatność za wykonanie przedmiotu 
zapytania nastąpi przelewem, na podstawie faktury częściowej, w terminie 14 dni od daty jej 
złożenia; 

9) zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie 
projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi  
Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach 
podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. 

7. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

1) oferta złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście;  

2) cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie; 

3) powinna być napisana w języku polskim, czytelnie; 

4) powinna obejmować całość zamówienia. 

8. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty cenowej wg załącznika nr 1 do zapytania; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) – jeśli dotyczy; 

3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje osób, 
które miałyby prowadzić zajęcia; 

4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1) w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega 
zmianom z jakiegokolwiek powodu; 

2) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 
zamówienia; 

3) w formularzu oferty należy podać cenę jednostkową, tj. kwotę za jedne zajęcia dla jednej 
grupy (45 minut): bez podatku VAT, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę jednostkową brutto  
tj. łącznie z podatkiem  VAT; 

4) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy od  towarów i usług oraz podatku akcyzowym; 

5) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa 
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza); 

6) w cennie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do 
wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
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składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika  
z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego  
(tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania 
dotyczy  Zamawiającego). 

10. Oferty oceniane będą według poniższych „wag” (znaczenia), na podstawie danych wynikających  
z oferty Wykonawcy: 

1) cena oferty „C” 90%: 

przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 
najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają 
odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – 
końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 
pkt) po przeliczeniu wg wzoru: 

„C” = (Cmin / Cbad) x 100 pkt x 70% 

gdzie: Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł); 
 Cbad – cena oferty badanej (zł); 
 70% - waga kryterium „C”. 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 70,00 pkt. 

2) doświadczenie personelu „D” 30%: 

przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie personelu („D”) oferta Wykonawcy otrzyma 
punkty, gdy wykaże on, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowej terapii psychologicznej w ilości: 

a) co najmniej 2 lat – oferta otrzyma 5 pkt, 

b) od 2 do 3 lat – oferta otrzyma 10 pkt, 

c) od 3 do 4 lat – oferta otrzyma 15 pkt, 

d) od 4 do 5 lat – oferta otrzyma 20 pkt, 

e) powyżej 5 lat – oferta otrzyma 30 pkt. 

Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej  
w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. W przypadku nie 
wypełnienia wykazu osób, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji  
o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 30,00 pkt. 

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza; 

4) jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający udzieli zamówienia 
temu Wykonawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia za najniższą cenę. 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.09.2018 r. (liczy się data wpływu 
oferty do Zamawiającego); 
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2) ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem: Zielonogórski Klub 
Jeździecki Przylep-lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra; 

3) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie. Kopertę należy opisać  nazwą  
i dokładnym adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz nazwą zadania. 

12. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty: 

1) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,  
a także gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

2) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi o tym Wykonawcę; 

3) w przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, 
nieczytelne  lub budzą inną wątpliwość Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 
bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 

13. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. 

14. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 
zamówienie; 

3) informacja o unieważnieniu oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Bazy 
Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz  
Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl). 

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Pani Alicja 
Porycka tel. (+48) 668-083-044. 

16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz 
Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl). Zamawiający zastrzega 
sobie prawo niepowiadamiania Oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji. 

17. Zamawiający pisemnie zaprosi wybranego Wykonawcę do podpisania umowy w terminie  
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do 
podpisania umowy. 

18. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Jeżeli przewidziano możliwość 
zmiany zawartej umowy warunki tej zmiany określono w projekcie umowy.  

19. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie 
(składającego ofertę): 

1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia (przedstawiony  
w formie oryginału); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) – jeżeli dotyczy; 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie  
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Załącznik Nr 1 

Zielona Góra , dnia …………………….. r 

 
 
 
Wykonawca …………………………......  
  pieczątka 

tel/faks …………………………… 
NIP ………………………………… 
REGON …………………………… 

Zielonogórski Klub Je ździecki Przylep-
lotnisko  
Ul. Przylep – Skokowa 18D 
66-015 Zielona Góra 

 
 

OFERTA 

Na zapytanie ofertowe na zadanie pn. Prowadzenie grupowych zaj ęć psychologicznych  
w projekcie pn. „Lepsze jutro II” dla 27 osób z nie pełnosprawno ściami, zagro żonych 
wykluczeniem społecznym szkol ących si ę w specjalno ści pracownik fizyczny.  
 

1. Oferuję/my  wykonanie ww.  usługi - będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 
zawartymi z zapytaniu ofertowym  
1) za: 

- cenę netto: ……………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………) 

- podatek VAT*.............%tj. .............................zł ( słownie złotych:.................................................) 

- cena brutto ………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………..) 

2. Informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towarów, 
których dostawa lub świadczenie  będzie prowadzić do  jego powstania oraz wskazać ich wartość 
bez kwoty podatku.   

……………………………………………………………………………………………………………......... 

3. Termin realizacji zamówienia  od 14.09.2018 r. do 13.12.2022 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego 
zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 
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6. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do 
zapytania akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. W załączeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy); 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem 
VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – 
tekst jednolity z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie); 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału); 

4) wykaz osób prowadzących zajęcia; 

5) dokumenty potwierdzające wymogi niezbędne, o których mowa w ust. 5 pkt 1 zapytania 
ofertowego.  

 
 
 
 
 
 
  .......................................................... 
  podpis i pieczątka wykonawcy 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 

 

WYKAZ OSÓB PROWADZ ĄCYCH ZAJĘCIA 

Imię i nazwisko prowadz ącego zaj ęcia 

Doświadczenie prowadz ącego zaj ęcia* 
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* przy każdej wyszczególnionej osobie należy zaznaczyć odpowiednią kolumnę  
wskazującą na jej doświadczenie 

 

 

 

 
  .......................................................... 
  podpis i pieczątka wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 

OŚW I A D C Z E N I E  

O SPEŁNANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. 
Prowadzenie grupowych zaj ęć psychologicznych w projekcie pn. „Lepsze jutro II”  dla 27 osób 
z niepełnosprawno ściami, zagro żonych wykluczeniem społecznym szkol ących si ę  
w specjalno ści pracownik fizyczny 

ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………........................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że spełniam 
niżej wymienione warunki sformułowane przez Zamawiającego: 

1) nie jestem powiązany/a z 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 
osobowo lub kapitałowo, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 dnia ………………………… ……………………………………….………….. 

 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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Załącznik Nr 4 

P R O J E K T  U M O W Y  

 

UMOWA nr …………………….. 

 

zawarta w dniu _______________ w ______________________________ 

pomiędzy: 

_____________________________________________ z siedzibą w 

_________________________________  

przy ul. ____________________________________________________________________ 

NIP: _______________________, REGON: _____________________ 

reprezentowanym przez: 

_______________________________________ - _____________________________ 

_______________________________________ - _____________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą” z jednej strony, 

a 

Zielonogórskim Klubem Jeździeckim Przylep-Lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D, 66-015 Zielona 
Góra 

NIP: 973-00-25-276, REGON: 970207141 

reprezentowanym przez: 

Konrada Jarowicza – V-ce Prezesa – Dyrektora Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego 

zwanym dalej „Zamawiającym” z drugiej strony, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności została zawarta umowa  
o następującej treści: 



ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia grupowych zajęć psychologicznych w ramach 
projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji 
Społecznej w Zielonej Górze. 

2. Przedmiot umowy został określony w ust. 6 zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”. 

§ 2. 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi w okresie 14.09.2018 r. – 13.12.2022 r. 

2. Zajęcia obejmować będą 24 godziny w miesiącu, odbywać się będą w czwartki w godzinach  
od 800 do 1500 wg harmonogramu ustalanego na dany miesiąc. 

3. Określone w ust. 2 ilości zajęć są ilościami orientacyjnymi – Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmniejszenia ilości zajęć w zależności od liczby osób uprawnionych do uczestnictwa  
w terapii oraz osób obecnych w danym dniu na zajęciach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia pisemnej korekty terminów realizacji 
przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 w zależności od potrzeb wynikających z realizacji 
projektu „Lepsze jutro II”. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy określonego w ust. 
2 tj. ilości przeprowadzonych zajęć lub rozwiązania umowy w chwili, gdy wykonanie całości 
przedmiotu umowy napotka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania 
planowanego dofinansowania ze środków unijnych z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywistą ilość przeprowadzonych zajęć do czasu 
wprowadzenia w/w zmiany. 

§ 3. 

1. Zajęcia psychologiczne mają na celu kształtowanie umiejętności interpersonalnych  
i społecznych niezbędnych do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Tematyka zajęć powinna 
obejmować następujące zagadnienia: 

1) integracja i funkcjonowanie w grupie, praca w zespole, 

2) budowanie poczucia własnej wartości, identyfikacja mocnych i słabych stron osobowości, 
rozpoznanie i analiza własnej wiedzy, umiejętności, zainteresowań, cech osobowości, 

3) skuteczne motywowanie do działania, zmiana postaw, 

4) określanie celów – planowanie i realizacja zamierzonych celów, 

5) kontakty interpersonalne i autoprezentacja, 

6) asertywność i radzenie sobie ze stresem. 

2. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie 
osoba prowadząca zajęcia psychologiczne posiada wykształcenie wyższe (psychologia) oraz co 
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z osobami  
z niepełnosprawnością. 

§ 4. 

1. Cena za jedne zajęcia (45 minut) dla jednej grupy określone w § 1 wynosi ……………… PLN, 
słownie:………………………………………………………….. PLN, w tym podatek VAT  
w wysokości ……. %, tj. ……………………. PLN, słownie: …………………….…………….... PLN. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest całkowitym kosztem Wykonawcy. Koszty związane  
z prawami autorskimi realizowanego programu, jak również koszty dojazdów psychologa nie 
obciążają Zamawiającego. 

3. Rozliczenie za wykonanie czynności określonych w § 1 następować będzie w okresach 
miesięcznych. 

4. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem 14 dni od daty 
otrzymania faktury określającej liczbę rzeczywiście przeprowadzonych zajęć, wystawionej na 
Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko, ul. Przylep-Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra, 
NIP: 973-00-25-276 na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Dniem zapłaty jest dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

§ 5. 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie 
Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany 
adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; 

2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy pod warunkiem, że: 

a) prace związane z realizacją przedmiotu umowy zostały wstrzymane przez właściwe 
organy  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminową realizację 
przedmiotu zamówienia, 

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych 
elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze Stron, 

c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, 
trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

d) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania 
organów administracji, w szczególności związanych z realizacją projektu „Lepsze jutro”; 

3) w zakresie zmiany parametrów przedmiotu zamówienia, w stosunku do przewidzianych w 
zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, 
że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno-użytkowych przedmiotu zamówienia i 
będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia, 

b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów; 

4) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 1 lub wprowadzenia innych 
Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 4 dotyczących 
umowy  
o podwykonawstwo; 

5) w zakresie zastąpienia Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia przez innego Wykonawcę 
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że inny Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, określone w 
postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy; 
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6) w zakresie wprowadzenia zmian o łącznej wartości mniejszej niż 10% wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy do ich dokonania. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod 
rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony z uzasadnieniem, która jest 
inicjatorem jej wprowadzenia. 

§ 6. 

1. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostaną 
rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

§ 7. 

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 

1) zapytanie ofertowe z załącznikami; 

2) oferta Wykonawcy z załącznikami. 

 

 

 

 Zamawiający  Wykonawca 

 

 

 ……………………………………  …………………………………… 

 


