
   

 

 

WAŁBRZYCH, 11.04.2016 R. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/DORADZTWOZAWODOWE/2016 

STOWARZYSZENIE FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia  

w ramach projektu pt. „Postaw na swoim”  

nr WND-POWR.01.02.02-02-0084/15 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej 

ul. Ludowa 1 C 

58-304 Wałbrzych 

Telefon kontaktowy  748480100 

Faks     748480100 

e-mail    forumwalbrzyskie@hb.pl 

 

I . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego (tworzenie IPD, 

Indywidualne poradnictwo zawodowe) zrealizowana przez Wykonawcę dla 46 

uczestników/uczestniczek projektu pn. Postaw na swoim. 

2. Usługa doradztwa zawodowego obejmuje, co najmniej: 

a) utworzenie dla każdego Uczestnika/czki Projektu indywidualnego planu działania (IPD) 

prowadzącego do dopasowania charakteru: szkoleń zawodowych/staży/działalności 

gospodarczej do potrzeb i możliwości każdego Uczestnika/czki Projektu, średnio 4 godziny na 

osobę 

b) prowadzenie poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej ,w 

tym podnoszenia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Doradca wraz z Uczestnikiem/czką 

pracują nad samodzielnym podjęciem przez Uczestnika/czkę decyzji dotyczącej drogi rozwoju 

zawodowego, dostosowania się do wymogów rynku pracy, średnio 2 godziny na osobę 

 



   

 

 

z wykorzystaniem następujących narzędzi: 

- rezultat zwalidowanego projektu innowacyjnego E-doradca zawodowy - elektroniczna 

aplikacja on-line (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych) 

- wykorzystywanie standardów kwalifikacji i kompetencji zawodowych 

(www.kwalifikacje.gov.pl) 

 
Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania zobowiązany będzie do: 
a. przeprowadzenie doradztwa zawodowego wymienionego w pkt a i b zgodnie z zapisami 
umowy;  
b. stosowanie się do zaleceń Zamawiającego w  zakresie monitoringu i ewaluacji realizacji 
działania, dokumentowania wyników realizacji doradztwa zawodowego, ochrony danych 
osobowych oraz współpracy z personelem projektu. 

4. Dokumentowanie wyników realizacji doradztwa zawodowego wym. w pkt a i b może być 
realizowane wyłącznie w formie pisemnej. 
5. Uczestnicy Projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, w tym osoby 
długotrwale bezrobotnych do 29 roku życia. Osoby niepracujące, niekształcące się i nieszkolące się, 
zamieszkujące teren powiatów woj. dolnośląskiego: wałbrzyski ziemski, wałbrzyski grodzki oraz 
kłodzki, w tym osoby z niepełnosprawnością, młodzi rodzice powracających na rynek pracy po 
przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie. 
6. Miejsce realizacji usługi: woj. Dolnośląskie, teren powiatów: wałbrzyski ziemski, wałbrzyski grodzki 
oraz kłodzki 
7. Pozostałe wymagania wobec Wykonawców: 
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które zostaną objęte doradztwem 
zawodowym (pkt a i b) 
- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu informowanie uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu 

ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach 

projektu pn. Postaw na swoim. 

8. Kod CPV:  CPV 85312320-8 Usługi doradztwa 
9. Planowany termin realizacji:  

a) IPD - 1.06. 2016 – 15.03.2018 

b) poradnictwo zawodowe - 1.06. 2016 – 15.03.2018 

 

http://www.kwalifikacje.gov.pl/


   

 

 

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni. 

10. Warunki płatności: po zakończeniu realizacji usługi dla danej grupy uczestników (planowany system 

kwartalny rozliczania usługi), na podstawie wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy za faktyczną liczbę uczestników w stosunku do których zrealizowana została usługa. 

11. Usługa musi być realizowana zgodnie ze Standardem usług obowiązujący w ramach naboru 

konkursowego dla konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 

12. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz 
osób, które wezmą udział w doradztwie zawodowym. Wykonanie zadań przez wykonawcę będzie 
potwierdzane protokołem sporządzonym przez wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie 
zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie 
zadań w projekcie.  
 

 

I. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

 Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części IV pkt 1 

 Przedstawi nieprawdziwe informacje 

 Złoży ofertę po terminie 

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: 

3.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3.2. posiadają wykształcenie wyższe i/lub podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego 

3.3. posiadają znajomość lokalnego rynku pracy poświadczone doświadczeniem w aktywizacji 
zawodowej osób zagrożone wykluczeniem społecznym na terenie powiatów wałbrzyskiego 
ziemskiego i/lub grodzkiego oraz kłodzkiego. Oferent zobowiązany jest przedłożyć wykaz prac 
wykonanych w/w zakresie w okresie ostatnich 3 lat. 

4. Podwykonawcy  

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. 
 



   

 

 

UWAGA!!! Wykonawca stanowić będzie personel Projektu w myśl Wytycznych.  Powyższe 
oznacza, że wszelkie czynności i zadania w ramach Projektu będzie musiał wykonać osobiście 
Nie jest dopuszczalne przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami trzecimi (w 
przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oznacza, że nie mogą do realizacji 
zamówienia posługiwać się osobami trzecimi, np. pracownikami czy zleceniobiorcami). Składać 
oferty mogą jedynie osoby fizyczne i/lub prowadzące działalności gospodarczą pod warunkiem 
osobistego wykonywania zadania w projekcie. Nie dopuszcza się składania ofert przez 
konsorcja. 

 

 

III Opis warunków zawarcia umowy 

1. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje,  

że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy: 

 Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 

przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w 

przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem. 

 Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy -  w 

przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania 

dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas realizacji usługi dotyczących 

indywidualnych potrzeb uczestnika. 

 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

IV Opis przygotowania i złożenia oferty: 

1. Wymagania formalne: 

a) Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

b) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 



   

 

 

c) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:  

- Dokumenty i oświadczenia wskazane w części II zapytania ofertowego 

d) Wszystkie wymagane Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę, a wszystkie 

dokumenty załączone do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z 

oryginałem i opatrzone datą. 

e) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. 

f) Cena oferty jest przedstawiona jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez 

oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami ( jeśli dotyczy). Cena uwzględnia wykonanie 

wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 

świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w 

walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

g) Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych 

dokumentów. Następnie: złożenie tj. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) 

załączników i dokumentów  lub złożenie ich osobiście na adres: Stowarzyszenie Forum 

Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych 

 Oferta musi być złożona w terminie do 25.04.2016 r. do godz. 16.00. Decyduje data i 

godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

h) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

i) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do 

roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w 

realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie 

wycofanie się). 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają 

zwrotowi. 

5. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek 

pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 



   

 

 

7. Pytania w kwestii merytorycznej możne kierować pod adresem e-mail forumwalbrzyskie@hb.pl lub 

tel. 748480100 w godz. 10.00-14.00 w dni robocze. Osoba odpowiedzialna: Michał Madaliński  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji  Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną 

poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania 

ofertowego. 

10. Niekwalifikowane będzie wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku nierzetelnego zestawienia 

godzin i zadań, nie przedłożenia prawidłowo wypełnionych w/w dokumentów bądź 

przekroczenia 276  h m-c. zaangażowania zawodowego Wykonawcy. W przypadku nie 

przedłożenia w terminie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych  

Zamawiający będzie mógł rozliczyć udzielone doradztwo za dany miesiąc jedynie w terminie  

do 3 miesięcy po zakończeniu miesiąca, w którym doradztwo zostało udzielone, a w przypadku 

marca 2018 r. do 15 marca 2018 r. – pod rygorem odmowy wypłaty wynagrodzenia ze strony 

Zamawiającego w związku z niewywiązaniem się z umowy.  

11. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

w każdym czasie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez IP bez prawa do 

odszkodowania na rzecz Wykonawcy. 

 

 

V Kryteria oceny ofert: 

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów oferty będą podlegały 
ocenie zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. Cena 100 %  

VI Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków 
przeznaczonych na zamówienie. 



   

 

 

2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się przed 
podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 16.00 i terminie 
10 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za 
najkorzystniejszą do osobistego  stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym 
przez strony miejscu i przedłożenia na żądanie Zamawiającego oryginałów dokumentów 
potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy, o 
których mowa w części II. Warunki udziału w postępowaniu. 

3. Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych 
dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować  odstąpienie od podpisania umowy, a 
tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty 
Wykonawcy 

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość 
podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą. 

5. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 7 dni po 
otrzymaniu środków przez Zamawiającego. 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. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia,  w wysokości nie 
przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych  
zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega  
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może 
dotyczyć m.in.: 
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
b. ostatecznej liczby osób objętych wsparciem w ramach realizowanej usługi, 
c. zabezpieczenia i kar umownych 
d. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

publicznego określonego w umowie). 
 
 

 
 



   

 

 

 
 

 
 
 

Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

………………………………… 
Miejscowość, data 

Wykonawca : ………………………………………………………... 

adres: ………………………………………………………… 

tel.: ………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………… 

 (dane Wykonawcy) 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja usługi doradztwa 

zawodowego (tworzenie IPD, Indywidualne poradnictwo zawodowe)  dla 46 uczestników/czek 

projektu pt. „Postaw na swoim” nr nr WND-POWR.01.02.02-02-0084/15 

realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych oferujemy wykonanie 

niniejszego zamówienia za cenę (cena brutto, zawiewa w sobie podatek VAT) 

 

a)Tworzenie Indywidulanego Planu działania 

 

………………………………………… zł. brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….) za 



   

 

 

godzinę,: 

 

………………………………………… zł. brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….) za 

całość zamówienia śr.46 uczestników/czek x śr 4h) 

 

b)poradnictwo zawodowe 

………………………………………… zł. brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….) za 

godzinę,: 

 

………………………………………… zł. brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….) za 

całość zamówienia śr.46 uczestników/czek x śr 2h) 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 
a) Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 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.  

b) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu;  
c) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 



   

 

 

d) Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Wykonawcy umożliwia wykonanie zamówienia zgodnie  
z wymogami zapytania ofertowego, tj. Wykonawca nie zanotował straty za ostatni pełny rok obrotowy ( 
jeśli dotyczy) 

e) Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu 
f) Zobowiązuję się przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 

16.00 i terminie 10 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty 
najkorzystniejszą ofert do osobistego  stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym 
przez strony miejscu i przedłożenia na żądanie Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających 
zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy, o których mowa w części II. 
Warunki udziału w postępowaniu. 

g) Mam świadomość, iż brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie 
wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować  odstąpienie od podpisania 
umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty 
Wykonawcy. 

h) Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami określonymi w zapytaniu 
ofertowym.  

i) Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Składając ofertę 

akceptuję, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat 
poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w 
wyniku mojego działania (złożenie oferty a następnie wycofanie się). 

j) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że w umowie będą znajdowały się między innymi zapisy 
określone w części III Zapytania ofertowego: 
 Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 

przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w 

przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem. 

 Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy -  w 

przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania 

dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas realizacji usługi dotyczących 

indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki. 

 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 



   

 

 

k) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie 
dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego od IOK czyli 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu. 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. 

l) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
- Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia  

- Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie kwalifikacji doradcy zawodowego 

- Załącznik nr 2 wyszczególniony w zapytaniu ofertowym, tj. wykaz prac realizowanych w ciągu 

ostatnich 3 lat w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 
 

……………………………………………..………………. 
(czytelny podpis Wykonawcy/osoby 

 upoważnionej do jego reprezentowania) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 2  
 
Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 3 lat  
 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa zamówienia / zakres składający 
się na przedmiot zrealizowanego 

zamówienia. 
(należy podać informacje dotyczące 

charakterystyki zamówień, w tym liczbę 
osób objętych wsparciem) 

Data wykonania 
zamówienia  

(zgodnie z zawartą 
umową) 

Miejsce wykonania 
/odbiorca 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

 (data i czytelny podpis Wykonawcy/osoby 
 upoważnionej do jego reprezentowania)  

 


