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Politechnika Świętokrzyska Kielce dn. 14.11.2019 r. 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
25 – 314 Kielce 
 

Dot. Projektu nr  POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów 

kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki 

i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Politechnika Świętokrzyska zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie ofert na usługę przygotowania 
i przeprowadzenia szkolenia „Instalator paneli fotowoltaicznych” w ramach Projektu nr  

POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku 

Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 

Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia  „Instalator 

paneli fotowoltaicznych” dla 1 grupy - 13 studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii 

przez 2 kolejne dni (8 godzin dziennie, 16 godzin zajęć) w okresie grudzień 2019 r./styczeń 

2020 r. 

 

Program szkolenia powinien objąć: 

− część teoretyczną; 

− część praktyczną na zestawach laboratoryjnych; 

− zasady doboru syst. PV  

−  montaż i reg. instal. PV 

−  zasady praktyczne instal. modułu, dobór i wymiarowanie przewodów i kabli 

− konfigurowanie i uruchamianie PV 

− konfig. parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem  

sieciowym 

−  montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych  

−  montaż i uruchom. syst. autonomicz. oraz syst. przyłącz. do sieci  

− montaż syst. PV zintegr. z bud. i konstrukcjami bud. (BIPV) i syst. niezintegr. (BAPV)  

−  analiza typ. błędów montaż. instal.; warunki odbioru i dokument. tech. instal.  

−  modernizacja i utrzymanie syst. PV 
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III NAZWA I KOD CPV DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 

 

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizującego usługę: 

1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry prowadzącej szkolenie – osoby wykonujące 

zamówienie w imieniu Wykonawcy muszą posiadać wyższe wykształcenie oraz 

udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia 

szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca powinien posiadać akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego. 

3. Na potwierdzenie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty co 

najmniej jedną referencję potwierdzającą należyte wykonanie usługi. 

4. Uwzględnienia w kosztach usługi łącznych kosztów zatrudnienia nauczyciela/trenera , 

kosztów opracowania programu, kosztów cateringu. Należy przyjąć założenie, że 

maksymalna liczba godzin lekcyjnych warsztatów nie może przekroczyć 8 godzin 

oraz, że będą się one odbywać w dni robocze. 

5. Wyposażenia uczestników szkolenia w niezbędne materiały szkoleniowe (materiały w 

formie elektronicznej) 

6. Wcześniejszego uzgodnienia z  Zamawiającym terminu szkolenia (w dni robocze : 

 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30  : 15:30) 

7. Przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu (przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia) programu szkolenia obejmującego treści tematyczne odpowiednie do 

poziomu prowadzonego szkolenia. 

8. Dyspozycyjność w godzinach prowadzenia zajęć. 

9. Prowadzenia szkolenia zgodnie z programem. 

10. Udostępnienie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji szkolenia. 

11. Sprawowania nadzoru nad frekwencją słuchaczy poprzez prowadzenie imiennej listy 

obecności z ich podpisami. 

12. Dokumentowania postępów czynionych przez uczestników szkolenia - poprzez 

wystawienie ocen końcowych w protokole ocen. 

13. Wystawienie słuchaczom certyfikatów , potwierdzających pomyślne ukończenie 

szkolenia. 

14. Przeprowadzenie w szkolenia we  własnych salach oraz własnej bazie laboratoryjnej. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 stycznia 2020 r.  
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca, który złożył ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu do 
składania ofert określonego w zapytaniu.  
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 
2. Cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi. 
3. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ogłoszenia na FORMULARZU OFERTY, 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. 
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
5. Wszystkie strony oferty, naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą być parafowane 

przez osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy. 
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane. 

 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów: 

 

Cena oferty (C) Wartość kryterium (waga) 100% 

 

Podstawą oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie 

koszty realizacji usługi. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, 

zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana 

jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi 

za to kryterium, wg wzoru: 

 

gdzie:  – wartość punktowa dla kryterium:  

 

Jeżeli z załączonej do oferty referencji, o której mowa w pkt IV ppkt. 2 zapytania 

wynikało będzie, iż Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia posiada mniejsze 

doświadczenie, niż wymagane przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
1. Cena ma obejmować wszystkie podatki i inne należności wymagane przepisami prawa. 
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2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. 2017.1221tj.), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie 

podatku VAT. 

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między 

innymi: koszty parkingów, koszty transportu na miejscu dojazdu (koszt przemieszczania 

się między obiektami), koszty ewentualnych noclegów oraz diet dla kierowców. 

4. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w walucie polskiej. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

m.starzomska@tu.kielce.pl 

do dnia 4 grudnia 2019 r., do godz. 00:00. 

 
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy na świadczenie usług z Wykonawcą 

pozostającym w stosunku pracy z Zamawiającym oraz w przypadku, gdy Wykonawca 

zamierza zlecić lub powierzyć wykonanie usługi osobie pozostającej w stosunku pracy z 

Zamawiającym. 
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Załącznik nr 1 
OFERTA WYKONAWCY 

 
 
Nazwa Wykonawcy: 
 
Adres Wykonawcy: 
 
Nr telefonu:  
E-mail: 
 
skierowana do: 

POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ  
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 

 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego Projektu nr  POWR.03.01.00-00-K060/16 

„Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii 

Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej 

w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
A. Cena netto 

................................................................. PLN 

(słownie złotych .............................................................................................................................) 

B. Podatek od towarów i usług VAT 

................................................................. PLN 

(słownie złotych .............................................................................................................................) 

C. Kwota brutto (A+B) 

……........................................................... PLN 

(słownie złotych .............................................................................................................................) 
 
 

Oświadczam, że posiadam doświadczenie w wymiarze nie mniej niż 2 lat w realizacji usług  

z zakresu przedmiotu zamówienia oraz nie pozostaje w stosunku zatrudnienia z Zamawiającym. 

 
 
 
 
 .............................................................................. 
 (czytelny podpis osoby składającej ofertę) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 7, 25-314 Kielce, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Świętokrzyskiej jest Pan mgr Jan Baranowski, 

kontakt: j.baranowski@tu.kielce.pl, 41 34 24 367, 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia 

„Instalator paneli fotowoltaicznych” prowadzonym w trybie zamówienia do 30 000 tys. euro, art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 1 ust 1 i art.2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 

Informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 tj.),   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest, 

związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w ramach 

projektu,  

 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**; 

− 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. 

.............................................................................. 
 (czytelny podpis osoby składającej ofertę)

                                                 
* 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. 

** 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. 
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Załącznik nr 2 

Umowa nr …… 

 

Zawarta w dniu ………… w Kielcach pomiędzy: 

Politechniką Świętokrzyską, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP- 657-000-

97-74 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony a 

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest usługa „Instalator paneli fotowoltaicznych” w ramach Projektu nr  

POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku 

Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 

Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, na podstawie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności opisaną w wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 

§ 2  

1. Przedmiot umowy, o której mowa w § 1 określa opis przedmiotu zamówienia zamieszczony 

w zapytaniu ofertowym  

2. Wykonawca wykonujący przedmiot umowy jest zobligowany do współpracy z kierownikiem projektu 

oraz innymi pracownikami Zamawiającego, którzy należą do zespołu realizującego projekt pn. 

„Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii 

Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w 

Kielcach’’  

3. Umowę zawiera się na czas określony do dnia ………………………… 

§ 3  

Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony: 

Wykonawcy : ……………………………………………………… 
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Zamawiającego: ………………………………………………….. 

§ 4  

1. Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy wynosi: 

Ogółem kwota brutto 

............................................................................................................................. 

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………………)  

2. Przedmiotowe wynagrodzenie jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego wszystkie 

niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania 

umowy. 

§ 5  

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturą/rachunkiem 

wystawioną/m po realizacji każdego wyjazdu studyjnego w terminie 14 dni od dnia złożenia na 

wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego po spełnieniu wymogu, o którym mowa w 

ust 2. 

2. Faktura/rachunek podlega zatwierdzeniu przez Kierownika projektu. 

3. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6  

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością, a 

także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności. 

§ 7  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. Zamawiający przez nienależyte wykonanie umowy rozumie nie wypełnienie przez 

Wykonawcę warunków określonych pkt IV zapytania ofertowego. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiotu umowy w 

wysokości 10% wartości brutto zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8  

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 9  

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 11  

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 

umowy. 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

 

a) Zapytanie ofertowe z dnia………. 

b) Oferta Wykonawcy. 

 

 

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

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

 ............................................................................. 

 (data i czytelny podpis) 

                                                 
*
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 4 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą  

działalności gospodarczej 

 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem/nie jestem* zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy  

i z tego tytułu osiągam/nie osiągam* co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. 

 

 

 

 

 

 ............................................................................. 

 (data i czytelny podpis) 
 
 

                                                 
*
 Niepotrzebne skreślić 


