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ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 4/2022 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej 130 000 PLN 

na  

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w PROJEKCIE: 

pt.: „Zawodowiec z klasą” nr RPMA.10.03.01-14-d954/20 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu  udzielania 

zamówień publicznych, zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty  130 000 

PLN w projektach finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 im. 

Adama Mickiewicza w Ciechanowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora 

Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie z dnia 10.02.2021 do którego jednocześnie nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa PZP” w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy PZP. 

 

 

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów – Zespół 

Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza  w Ciechanowie, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów kieruje 

zapytanie ofertowe na „studia podyplomowe dla nauczycieli” w związku z realizacją projektu: 

„Zawodowiec z klasą” nr RPMA.10.03.01-14-d954/20 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju 

regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniów 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz innych osób, 

których dane osobowe pozyskano w związku  

z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. 

 
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonej do postępowania ofercie jest Dyrektor Zespołu 

Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Orylska 9 mail: 

tomaszgm.ciechanowszkola@o2.pl , tel. 668215511. 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych za pomocą adresu e-mail.: pawel.wawrzyniak@msvs.com.pl lub tel. 510876550 lub pisemnie na adres 

siedziby administratora.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w PROJEKCIE” dla uczestników projektu „Zawodowiec z 

klasą” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  nr 4/2022. 

3) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. /Dz. U 

z 2019 r. poz. 2019 ze zm./.. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO.  

7) 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, przy czym 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, 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, tj. (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), 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) 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. 

10) Zamawiający jednocześnie informuje o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15 i 18rozporządzenia 

2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Zamawiający informuje, iż w związku z art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych: 

1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji: 

a) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

b) mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu. 

 

 

 

 



 
 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wnioskodawca: 

Powiat Ciechanowski 

ul. 17 Stycznia 7 

06-400 Ciechanów 

 

Realizator: 

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza 

ul. Orylska 9 

06-400 Ciechanów 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych 

na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla 7 nauczycieli, biorących udział w projekcie: 

„Zawodowiec z klasą” nr RPMA.10.03.01-14-d954/20 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

Główny symbol CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego  

Dodatkowy symbol CPV 80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim 

Dodatkowy symbol  CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne  

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia oraz 

wzmocnienie umiejętności praktycznych uczniów ZS2 poprzez specjalistyczne kursy zawodowe, 

staże zawodowe, studia podyplomowe, zajęcia wyrównawcze oraz doposażenie bazy dydaktycznej  

ZS2. 

 

Studia podyplomowe mają zapewnić 2 nauczycielom biorącym udział w projekcie doskonalenie 

umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji i przygotować do wykonywania zawodu nauczyciela 

przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem 

(branżowe, specjalistyczne). 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów 

podyplomowych dla 2 nauczycieli pracujących w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie. 

2) Zamówienie przeznaczone jest dla 2 nauczycieli - uczestników projektu „„Zawodowiec z klasą” 

nr RPMA.10.03.01-14-d954/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 

Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.  

3) Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli 

wraz z wniesieniem opłat zgłoszeniowych oraz związanych z wydaniem dyplomów. 

4) Miejsce realizacji zadań - teren Polski. 

5) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 

a) Część nr 1 usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu 

semestralnych dla 1 nauczyciela na kierunku Turystyka, ewentualnie na innym kierunku o 

tematyce pokrewnej. 



 
 
 
 

b) Część nr 2 usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu 

semestralnych dla 1 nauczyciela na kierunku Hotelarstwo, ewentualnie na innym kierunku  o 

tematyce pokrewnej. 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę na każdą wydzieloną cześć zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę albo na jedną, 

dwie, trzy, cztery, pięć bądź na wszystkie części. Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie 

żadnych ograniczeń. 

 

 

3. Zakres obowiązków wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niestacjonarnych, dwusemestralnych 

studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w ZS2 w Ciechanowie, na podstawie 

programu zajęć oraz harmonogramu sesji zjazdowych, na warunkach organizacyjnych, 

finansowych i na zasadzie podziału kompetencji i uprawnień ujętych w umowie. 

2) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować studia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz 

aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

3) Wykonawca zrealizuje studia zgodnie z harmonogramem zjazdów, który przedstawi 

Zamawiającemu na 7 dni przed terminem pierwszego zjazdu. 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu - na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu 

opracowany szczegółowy program kształcenia studiów podyplomowych na wskazanych do 

realizacji kierunkach. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla uczestników 

studiów podyplomowych. 

6) Wykonawca zobowiązuje się po ukończeniu studiów podyplomowych wystawić, najpóźniej 

do 14 dni od dnia zakończenia studiów świadectw ukończenia studiów podyplomowych na 

podstawie i według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich wymaganych dokumentów 

niezbędnych do wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

8) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu oraz upoważnionym organom 

kontrolnym kontrolowanie realizacji studiów podyplomowych poprzez m. in. wizytowanie 

zajęć. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów 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 (RODO) zarówno w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak również po jej zakończeniu. 

10) Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

11) Wykonawca obowiązuje się do świadczenia usługi na profesjonalnym poziomie i z należytą 

starannością, z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). 



 
 
 
 

12) Zamawiający wymaga, aby studia podyplomowe prowadzone były w oparciu o program 

studiów sporządzony zgodnie z art. 8a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, określający  

w szczególności efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentacji.  

13) Dopuszcza się realizację studiów podyplomowych zarówno w trybie popołudniowym, 

weekendowym jak i wakacyjnym. 

14) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia należytego dokumentowania prowadzonych 

studiów podyplomowych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

15) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i warunki, 

konieczne do należytego wykonania umowy, a zajęcia w ramach poszczególnych studiów 

podyplomowych prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających 

kompetencje do prowadzenia zajęć. 

 

Studia o których mowa powyżej powinny być świadczone przez wykonawcę od dnia podpisania 

umowy do dnia 30.06.2023. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania zamówienia.  

 

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów dot. Części nr 1 i 2 - usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

studiów podyplomowych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy posiadają uprawnienie do organizacji studiów podyplomowych, zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) lub polegają na innych podmiotach, które takie uprawnienia 

posiadają. 

 

2. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

1) Wykonawcy, którzy są powiązani 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,  

a 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązania 

wobec Zamawiającego chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

nie ponosił odpowiedzialności. 

3) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od 

podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 



 
 
 
 

4) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 

uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy  

i doświadczenia. 

5) Wykonawcy którzy zalegają z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

6) Wykonawcy którzy zalegają z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego. 

Z treści złożonych dokumentów w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez 

Wykonawcę wymaganych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia 

warunek/nie spełnia warunku. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia  zamówień uzupełniających.  

8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania 

przyczyny, a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności  

w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.  

10. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty  

– stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3) Oferta musi być czytelnie podpisana przez Wykonawcę. 

4) Dokument złożony w formie kopii musi być opatrzony klauzulą: „Za zgodność  

z oryginałem” i poświadczony przez Wykonawcę.   

5) Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale. 

6) Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty. 

 

12. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z formularzem cenowym, zgodnie  

z załącznikiem nr 1, należy przesłać/składać w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego:  

- Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów.  

a termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 

Zamawiającego. 

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:   



 
 
 
 

 

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

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów 

 w sekretariacie szkoły. 

 

13. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 

1. Formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 

2. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 

3. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 

 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego  

z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy 

do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

 

 14.    Kryteria oceny oferty, waga punktowa, opis sposobu przyznawania punktacji:  

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów. 

 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: 

 „Cena” 100% 

1. Opis sposobu obliczania kryterium „Cena”: 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

Ocenie podlega łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą ze wzoru: 

 

C = (Cmin : Cb) x 100 

gdzie:  

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" 

C min – łączna cena oferty najtańszej spośród złożonych 

C b – łączna cena oferty badanej 

 

Maksymalna ilość punktów – 100 pkt 

 

pełna nazwa wykonawcy 
adres, telefon 

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza  

ul. Orylska 9  

06-400 Ciechanów 
  

OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI,  

w projekcie pt.: „Zawodowiec z klasą”. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.05.2022 r. godz. 10:00 



 
 
 
 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: 

Paweł Mieszkowski – Kierownik Projektu tel. 502380213 e-mail: zespolszkolnr2@onet.eu  

 

16. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – oświadczenie 

Załącznik nr 3 – projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zespolszkolnr2@onet.eu


 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy: 

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

Adres: ………………………………….………………..…………………………………………… 

NIP: ……………………………. 

Telefon: …………………… adres e-mail. ………………………………………………………….. 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi zorganizowania i przeprowadzenia 

studiów podyplomowych na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla 2 nauczycieli, 

biorących udział w projekcie: pt.: „Zawodowiec z klasą” nr RPMA.10.03.01-14-

d954/20współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów składam/my/ niniejszą ofertę. 

2. Cena:  

1) Część  1 - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych 

dla 1 nauczyciela na kierunku Turystyka, ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. 

 

Nazwa proponowanego kierunku 

studiów 

cena jednostkowa za 

proponowany kierunek 

studiów 

łączna cena za studia  

 

 

netto ......................... zł 

 

brutto ......................... zł 

 

netto ......................... zł 

 

brutto ......................... zł 

 

 

2) Część  2 - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych 

dla 1 nauczyciela na kierunku Hotelarstwo, ewentualnie na innym kierunku o tematyce 

pokrewnej. 

 

Nazwa proponowanego kierunku 

studiów 

cena jednostkowa za 

proponowany kierunek 

studiów 

łączna cena za studia      

 

 

netto ......................... zł 

 

brutto ......................... zł 

 

netto ......................... zł 

 

brutto ......................... zł 

 



 
 
 
 

 

3. Oświadczam że: 

 

Lp. Kryterium Tak Nie 

1 Posiadam uprawnienia do organizacji studiów 

podyplomowych  

  

 

4. . Oświadczenia:  

1) Oświadczam, że oferowana przeze mnie cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie 

koszty wykonania zamówienia, uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia. 

2) Oświadczam, że oferowana przeze mnie usługa w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom 

Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym. 

3) Oświadczam, że akceptuję wskazany termin i sposób płatności za wykonywanie przedmiotu 

zamówienia. 

4) Oświadczam, że akceptuję projekt umowy 

5) Oświadczam, że dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6) Oświadczam, że zrealizuję zamówienie w całości w terminie wskazanym w Zapytaniu 

ofertowym i określonym w umowie.  

7) Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjna RODO.  

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

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

9) Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem 

Zamawiającemu szkody przez to, że nie wykonałem lub nienależycie wykonałem 

zobowiązania wobec Zamawiającego chyba, że było to następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

10) Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uchyliłem się 

od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru mojej oferty. 

11) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

12) Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni 

praw publicznych. 

13) Oświadczam, że nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym.  

14) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 

z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego 

należytego zrealizowania. 

15) Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędu Skarbowego. 



 
 
 
 

16) Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym. 

5. Integralną częścią oferty są n/w dokumenty:  

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………….itd. 

6. Oferta zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do 

podpisania oferty. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie są zgodne z prawdą. 

 

 

………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

………………………………………… 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

DOTYCZY: 

 

Usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na niestacjonarnych studiach 

podyplomowych dla 2 nauczycieli, biorących udział w projekcie: „Zawodowiec z klasą” nr 

RPMA.10.03.01-14-d954/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 

10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu Zespół 

Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów 

 

WYKONAWCA:   …………………………………………………………………………………… 

 

 

1. OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. – tj. nie jestem/śmy powiązani 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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

4. 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.  

 

Nie jestem/jesteśmy zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub 

instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy 

chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)  

 

         Podpis(y): 

 



 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Wzór umowy 

UMOWA nr …….. 

 

zawarta dnia …………2022 r. w Ciechanowie pomiędzy: 

Powiatem Ciechanowskim 

NIP ………………       REGON  ……………. 

jednostka realizująca projekt: 

….. 

reprezentowane  przez: 

….. 

zwaną dalej: "Zamawiającym", 

a 

………………………… 

reprezentowanym przez 

............................... - .................................. 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.  

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na podstawie 

Regulaminu  udzielania zamówień publicznych, zamówień i konkursów, których wartość nie 

przekracza kwoty  130 000 PLN w projektach finansowanych ze środków unijnych realizowanych 

przez Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie z dnia 10.02.2021 do którego 

jednocześnie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa PZP” w oparciu o art. 2 ust. 1 

ustawy PZP w konsekwencji wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.  

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów 

podyplomowych dla nauczycieli pracujących w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie w ramach 

projektu pt.: „Zawodowiec z klasą” nr RPMA.10.03.01-14-d954/20 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniów RPO WM 2014-2020.  

1.1. *Część nr 1 – Przeprowadzenie studiów podyplomowych z turystyki  

1.2. *Część nr 2 – Przeprowadzenie studiów podyplomowych z hotelarstwa  

 

 

§ 2. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Studia podyplomowe wskazane w § 1 obejmują następujące minimalne zakresy: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niestacjonarnych, dwusemestralnych 

studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w ZS2 w Ciechanowie, na podstawie 

programu zajęć, harmonogramu sesji zjazdowych na warunkach organizacyjnych, 

finansowych i na zasadzie podziału kompetencji i uprawnień ujętych w niniejszej umowie. 



 
 
 
 

b) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować studia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz 

aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

c) Wykonawca zrealizuje studia zgodnie z harmonogramem zjazdów przedstawionym 

Zamawiającemu na 7 dni przed terminem pierwszego zjazdu. 

d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu, 

opracowany szczegółowy program kształcenia studiów podyplomowych na wskazanym do 

realizacji kierunku. 

e) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla uczestników 

studiów podyplomowych. 

f) Wykonawca zobowiązuje się po ukończeniu studiów podyplomowych wystawić, najpóźniej 

do 14 dni od dnia zakończenia studiów świadectw ukończenia studiów podyplomowych na 

podstawie i według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich wymaganych dokumentów 

niezbędnych do wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

h) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu oraz upoważnionym organom 

kontrolnym kontrolowanie realizacji studiów podyplomowych poprzez m. in. wizytowanie 

zajęć. 

i) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia parlamentu 

Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) zarówno w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak również po jej zakończeniu. 

j) Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

k) Wykonawca obowiązuje się do świadczenia usługi na profesjonalnym poziomie i z należytą 

starannością, z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.). 

l) Zamawiający wymaga, aby studia podyplomowe prowadzone były w oparciu o program 

studiów sporządzony zgodnie z art. 8a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, określający  

w szczególności efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentacji. 

m) Dopuszcza się realizację studiów podyplomowych zarówno w trybie popołudniowym, 

weekendowym jak i wakacyjnym. 

n) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia należytego dokumentowania prowadzonych 

studiów podyplomowych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

o) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i warunki, 

konieczne do należytego wykonania umowy, a zajęcia w ramach poszczególnych studiów 

podyplomowych prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających 

kompetencje do prowadzenia zajęć. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru, a także bieżącego informowania 

Zamawiającego (pracownika Zamawiającego) o zaistniałych problemach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji zajęć poszczególnych studiów 

podyplomowych. Dokumentacja powyższa powinna obejmować:  

- program zajęć,  



 
 
 
 

- harmonogram zajęć,  

- listę uczestników,  

- listę obecności,  

- dziennik zajęć,  

- materiały szkoleniowe,  

- certyfikaty i zaświadczenia, 

4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wydawanych Certyfikatów i Zaświadczeń 

potwierdzających ukończenie zajęć używać znaków Unii Europejskiej wraz ze słownym 

odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znaku 

Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu oraz oficjalne logo promocyjne Województwa 

Mazowieckiego oraz informacją: „Studia podyplomowe ……………………..., realizowane są  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”. 

5. Odbiór certyfikatów i zaświadczeń musi być potwierdzony podpisem oraz datą odbioru przez 

każdego uczestnika studiów podyplomowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do promowania: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i właściwego Programu Operacyjnego, co najmniej poprzez: umieszczenie  

w miejscu realizacji zajęć informacji o realizowanych studiach podyplomowych (format A3) 

oraz stosowanie odpowiednio oznakowanych dokumentów w szczególności na: programie zajęć, 

dzienniku zajęć, harmonogramie zajęć, listach obecności, materiałach informacyjnych, 

materiałach szkoleniowych; wydawanych certyfikatach (znaku Unii Europejskiej wraz ze 

słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS, znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą 

Programu, logotypu Województwa Mazowieckiego) oraz informacji: „Studia podyplomowe 

realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020”. 

7. Zadania objęte przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca będzie świadczył rzetelnie, 

terminowo, według swojej najlepszej woli, wiedzy i doświadczenia, zachowując profesjonalną 

staranność, mając na względzie konieczność ścisłego współdziałania z Zamawiającym dla 

realizacji celu umowy i celu realizacji projektu. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z §4. 

2) Niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o każdym uchybieniu 

stwierdzonym w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest:  

…………………………… tel./fax. …………………….  

9. Ze strony Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest: 

………………………………………………. tel./fax.: ……………………………………. 

 

§ 4 

ROZLICZENIE STRON 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości: …….…………………… złotych brutto (słownie: ……………………. zł) , które 

będzie wypłacone na wskazany rachunek bankowy.  
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 



 
 
 
 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.   
4. Kwota wynagrodzenia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

RPO WM 2014 – 2020.  
5. Rozliczenie nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę  

i dostarczonej do Zamawiającego, po rozpoczęciu pierwszego semestru studiów.  
6. Wynagrodzenie płatne będzie nie później niż w terminie  14  dni  roboczych  licząc  od  dnia  

wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  
8. Sposób wystawienia faktury/rachunku:  

Nabywca: Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, NIP 5661889579 

REGON 130377706  
Odbiorca: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, 06-400 Ciechanów ul. Orylska 9 

9. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

 

§ 5 

ZMIANA UMOWY 
 
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące 

dotyczące przedmiotu umowy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz  
RODO i przepisów krajowych o ochronie danych osobowych. 

2. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 

sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.  
3. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 
 

 

Wykonawca Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 4 

Zamawiający: 
Wnioskodawca: Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów 

Realizator: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Orylska 9 06-400 Ciechanów 
  

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

pn.:”……………………………………………………………………………………………………

”, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, oświadczam że: 

 nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 

835)1.  
 

 

……………………………………                                                    .………………………………. 
(miejscowość data)           (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 


