
 
 

Zapytanie ofertowe, nr sprawy CZP/19/2020 

 
Nr sprawy: CZP/19/2020 Radom, dnia 2020-10-21 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Nazwa zadania:  

Świadczenie usługi wykonania recenzji programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla 
zawodów w branży elektroniczo-mechatronicznej, opracowanych we współpracy z 

pracodawcami 
 
I. Zamawiający 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji  
ul. Pułaskiego 6/10  
26-600 Radom 
Tel.: (48) 364-42-41, fax: (48) 364-47-60 
Adres strony internetowej: http://www.itee.radom.pl.  
Adres poczty elektronicznej: instytut@itee.lukasiewicz.gov.pl (ogólny) lub 
malgorzata.soltysiak@itee.lukasiewicz.gov.pl lub ludmila.walaszczyk@itee.lukasiewicz.gov.pl 
Godziny pracy: 7:30 do 15:30  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykonania recenzji programu nauczania do 
umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży elektroniczno-mechatronicznej, 
opracowanych we współpracy z pracodawcami. 

 
Recenzje przypisane są do DUZ w ramach programów nauczania opracowywanych w branżach (Załącznik 
1). Każdy DUZ musi zostać zrecenzowany przez dwóch recenzentów zgodnie z wymogami Konkursowymi 
(osobne wymogi dla recenzentów). 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje cztery projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania II Priorytet POWER 
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki min.: 

 Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) – dla 
branży elektroniczno-mechatronicznej” POWR.02.15.00-00-4008/19. 

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie zobowiązany do:  

1) Zapoznania się z opracowanym programem nauczania oraz innymi dokumentami wskazanymi 
przez Zamawiającego oraz zrecenzowania programu nauczania dodatkowych umiejętności 
zawodowych zgodnie z przygotowanym formularzem recenzji, w tym w szczególności odniesienia 
się do następujących kwestii: 

 trafność wyboru dodatkowej umiejętności zawodowej oraz jego uzasadnienia 
odnoszącego się do potrzeb rynku pracy, 

 czytelność opisu dodatkowej umiejętności zawodowej, 

 kompletności programu dodatkowych umiejętności zawodowych tj.: (uzasadnienia w 
odniesieniu do potrzeb rynku pracy, założenia ogólne, założenia organizacyjne, cele 
kształcenia, plan nauczania, program nauczania, poszczególnych przedmiotów/zajęć, 
ewaluacja, wykaz proponowanej literatury), 

 właściwego doboru liczby godzin realizacji programu, 

 przedstawienia planu nauczania w wymaganej formie, 

 poprawności określenia wymagań kwalifikacyjnych osób prowadzących zajęcia, 

 trafność doboru wyposażenia dydaktycznego 

 poprawność określenia wymagań wobec osób kształconych zgodnie z programem. 
2) Przedłożenia Zamawiającemu opracowanych recenzji na podstawie opracowanego i 

podpisanego formularza będą przygotowane w wersji: elektronicznej (podpisany skan 
dokumentu) oraz dostarczenie wersji papierowej recenzji (pisemnej).  

3) Stosowania formularzy i dokumentów elektronicznych przekazywanych przez Zamawiającego.  
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4) Przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów 

wytworzonych w ramach umowy („utwory”) na następujących polach eksploatacji,  

 wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: 
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 
optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub 
multimedialnych;  

 wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo 
egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i 
czasowych, bez względu na przeznaczenie;  

 wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;  

 rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, 
w taki sposób, aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie 
miejscu i czasie;  

 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w 
tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;  

 wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej 
(albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w 
wydaniach z utworami innych podmiotów;  

 wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 

 opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, 
przemontowaniu utworu. 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  

CPV 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju. 
 

III. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż do 5 dni od dnia podpisania umowy. 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który będzie osobiście wykonywał 
zamówienie lub za pośrednictwem osoby przez niego wyznaczonej, jeżeli wymieniony wykonawca 
lub osoba spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu. 
 

Wymagania wobec pierwszego z dwóch recenzentów:  

 wykształcenie wyższe;  

 doświadczenie w opracowywaniu szkolnych programów nauczania do zawodu lub 
programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów 
nauczania do kursów umiejętności zawodowych w okresie ostatnich 5 lat; należy podać 
dokładny tytuł programu, rodzaj programu (przedmiotowy/modułowy/koncentryczny), 
przyjętą strukturę treści nauczania (liniowy/spiralny/blokowy), rok opracowania, datę 
dopuszczenia do użytku szkolnego przez dyrektora - jeżeli program był opracowany na 
potrzeby szkoły lub link i miejsce publikacji - jeżeli program był opracowany w formie 
publikacji;  

 znajomość potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład danej branży.  
 

Wymagania wobec drugiego z dwóch recenzentów:  

 wykształcenie wyższe;  

 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z branżą, w ramach której ma 
zostać opracowany program nauczania do umiejętności dodatkowych;  

 znajomość potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład danej branży.  
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
oświadczenia oraz dokumenty na zasadzie: spełnia / nie spełnia. 

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do 
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żądania od wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację 
potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, 
referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze Wykonawca może być wykluczony 
z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

V. Dodatkowe warunki:

1. Każdy program nauczania z listy zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego stanowi odrębną część zamówienia.

2. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia.

3. Do wykonania recenzji zostanie wybranych dwóch recenzentów reprezentujących różne,
niepowiązane ze sobą podmioty/miejsca pracy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przedstawionej przez wykonawcę
w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie 2 wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze
oferty w ramach rozpatrywanej części zamówienia (programu), przekroczy budżet
przewidziany na realizację zadania.

5. W sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania
oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał wykonawcy i
zagwarantują jakość i terminowość świadczonych usług.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;

2) wykonawca został wykluczony z postępowania;

3) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany

zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania
przyczyny.

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Powiązanie z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu
zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców.

1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 2;

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 3;

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2020-11-12 do godz. 12:00. 

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 



 
 

Zapytanie ofertowe, nr sprawy CZP/19/2020 

 
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferty na wszystkie części zamówienia należy składać w tym samym formularzu 
ofertowym. 

Oferty można składać: 

W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na 
adres e-mail: malgorzata.soltysiak@itee.lukasiewicz.gov.pl lub 
ludmila.walaszczyk@itee.lukasiewicz.gov.pl . Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta 
CZP/19/2020”, 

lub w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, z dopiskiem: „Oferta – 
Świadczenie usługi wykonania recenzji programu nauczania do umiejętności dodatkowych 
dla zawodów w branży elektroniczno-mechatronicznej, opracowanych we współpracy z 
pracodawcami, nr sprawy CZP/19/2020” w siedzibie Zamawiającego Sieć Badawcza 
ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. 

Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub posłańca. 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z formy przewidzianych na składanie 
ofert. 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego.  

3. Cena może być tylko jedna za oferowaną cześć zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen w ramach tej samej części.  

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą.  
5. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  
6. Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną brutto, co oznacza, że w przypadku 

wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej faktyczne wynagrodzenie, jakie 
otrzyma ten wykonawca, będzie niższe niż podana cena brutto, ponieważ Zamawiający 
będzie zobowiązany do potrącenia z niego odpowiednich kwot na obciążenia publiczno-
prawne zgodnie z przepisami prawa (np. podatek dochodowy od osób fizycznych). 

 
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1 oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, 

2. Każda część zamówienia (program) będzie oceniana odrębnie. Wszystkie następujące dalej 
w pkt. 4–12 zapisy należy traktować jako odnoszące się do oceny ofert dotyczących jednego, 
tego samego programu (części zamówienia). 

3. Dla każdej części zamówienia zamawiający wybierze dwóch wykonawców reprezentujących 
różne, niepowiązane ze sobą podmioty/miejsca pracy i którzy uzyskali kolejno najwyższą 
liczbę punktów, a jeżeli nie będzie dwóch wykonawców – zostanie wybrana jedna oferta. 
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Kryteria oceny ofert dla pierwszego recenzenta 

4. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
(jednakowe dla wszystkich części zamówienia) dla pierwszego recenzenta: 
Cena brutto 50 pkt 
Doświadczenie przedmiotowe  50 pkt 

5. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie usługi w ocenianej części 
zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 50. Pozostałym ofertom, 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, 
zgodnie z następującym wzorem: 

C  
=  

Najniższa oferowana cena brutto 
x 50 

Cena brutto w rozpatrywanej ofercie 
 

6. Doświadczenie przedmiotowe (Dp): 
W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał udział w opracowaniu szkolnych programów 
nauczania do zawodu lub programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 
okresie ostatnich 5 lat. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: 
a. brak udziału w przedsięwzięciach z podanego zakresu – 0 pkt; 
b. udział w 1 przedsięwzięciu z podanego zakresu – 10 pkt; 
c. udział w 5 i więcej przedsięwzięciu z podanego zakresu – 20 pkt; 
d. udział w 10 i więcej przedsięwzięciach z podanego zakresu – 40 pkt. 
 

7. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną sumą punktów: 

P = C + Dp 

8. Jeżeli wybór 2 najkorzystniejszych ofert nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że zostały 
złożone więcej niż 2 oferty o takim samym bilansie ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający 
wybierze spośród nich oferty z najniższymi cenami, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wybierze spośród nich oferty, które uzyskały kolejno najwyższą 
liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie przedmiotowe” (Dp). Jeżeli punktacja w kryterium 
Dp także będzie jednakowa to zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających cenę. 
Oferowana na wezwanie zamawiającego cena nie może być wyższa niż cena w ofercie. 

9. Jeżeli nie mniej niż dwie oferty, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów, zostały 
złożone przez wykonawców zatrudnionych w tej samej instytucji, to zamawiający wybierze 
spośród tych ofert ofertę wykonawcy, który uzyskał większą liczbę punktów, a pozostałe 
odrzuci. Jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że oferty tych wykonawców uzyskały 
taką samą liczbę punktów, to zamawiający wybierze ofertę wykonawcy zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 12.  

10. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

Kryteria oceny ofert dla drugiego recenzenta 

11. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
(jednakowe dla wszystkich części zamówienia) dla drugiego recenzenta: 
Cena brutto 50 pkt 
Doświadczenie branżowe  50 pkt 

12. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie usługi w ocenianej części 
zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 50. Pozostałym ofertom, 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, 
zgodnie z następującym wzorem: 

C  Najniższa oferowana cena brutto x 50 
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=  Cena brutto w rozpatrywanej ofercie 

 
13. Doświadczenie zawodowe (Dz): 

W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe związane z branżą, 
w  ramach której został opracowany program nauczania do umiejętności dodatkowych 
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: 
e. doświadczenie poniżej 5 lat – 0 pkt; 
f. doświadczenie 5-7 lat – 10 pkt; 
g. doświadczenie 7-10 lat – 20 pkt; 
h. doświadczenie powyżej 10 lat – 40 pkt. 
 

14. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną sumą punktów: 

P = C + Dz 

15. Jeżeli wybór 2 najkorzystniejszych ofert nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że zostały 
złożone więcej niż 2 oferty o takim samym bilansie ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający 
wybierze spośród nich oferty z najniższymi cenami, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wybierze spośród nich oferty, które uzyskały kolejno najwyższą 
liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe” (Dz). Jeżeli punktacja w kryterium Dz 
także będzie jednakowa to zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających cenę. 
Oferowana na wezwanie zamawiającego cena nie może być wyższa niż cena w ofercie. 

16. Jeżeli nie mniej niż dwie oferty, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów, zostały 
złożone przez wykonawców zatrudnionych w tej samej instytucji, to zamawiający wybierze 
spośród tych ofert ofertę wykonawcy, który uzyskał większą liczbę punktów, a pozostałe 
odrzuci. Jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że oferty tych wykonawców uzyskały 
taką samą liczbę punktów, to zamawiający wybierze ofertę wykonawcy zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 12.  

17. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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XI. Istotne dla stron postanowienia umowy 
1 Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.  
2 Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 4. Jako dodatkowe postanowienia 

umowy należy także traktować szczegółowy zakres i harmonogram prac wykonawcy 
wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia (pkt II), który zostanie dołączony do wzoru 
umowy.  

 
XII. Warunki istotnych zmian umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, 

2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie 
nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta. 

XII. Załączniki 
Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Listy programów nauczania – załącznik nr 1 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3 

4. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4. 
 
Radom, 2020-10-21 
 

 

Załącznik 1 
 

BRANŻA ELEKTRONICZO-MECHATRONICZNA 

Lp. Nazwa zawodu Nazwa programu DUZ 

1. Technik automatyk - Inteligentne systemy automatyki przemysłowej; 
- Komputerowe systemy nadzorowania produkcji; 
-  Projektowanie systemów automatyki przemysłowej; 

2. Technik elektronik - Opracowywanie dokumentacji technicznej dla 
instalacji alarmowych; 

- Programowanie systemów alarmowych; 
- Wykonywanie i uruchamianie systemów telewizji 

przemysłowej; 

3. Technik mechatronik - Programowanie i eksploatacja paneli operatorskich 
- Wizualizacja systemów sterowania przemysłowego w 

urządzeniach i systemach mechatronicznych 

Razem: 3 zawody, 9 programów nauczania – 12 recenzji 
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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa / Nazwisko i imię  

Adres siedziby/miejsca 
zamieszkania 

 

Nr telefonu/faks  

Adres e-mail  

nr NIP (jeżeli dotyczy)  

nr REGON (jeżeli dotyczy)  

 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji 
ul. Pułaskiego 6/10  
26-600 Radom 
 
Zobowiązania wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi wykonania recenzji 
programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży 
elektroniczno-mechatronicznej, opracowanych we współpracy z pracodawcami, nr 
sprawy CZP/18/2020, oferuję wykonanie, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu 
ofertowym, następujących części zamówienia:  
 
Oferta 1: 
Recenzent 1* / Recenzent 2* 
(*niepotrzebne skreślić) 

 
Oferuję świadczenie usługi wykonania recenzji programu nauczania do umiejętności 
dodatkowych dla zawodów w branży elektroniczno-mechatronicznej, opracowanych 
we współpracy z pracodawcami dla następującego zawodu i DUZ: 

Branża na liście (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego): ……………… 

Nazwa zawodu: ………………. 

Nazwa DUZ: ………………………………………………………………………………………… 

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

Cena i termin wykonanie usługi 

cena brutto (PLN):  

słownie:  
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cena netto:1  

Termin wykonania:  

 
Informacje o osobie, która będzie wykonywać zamówienie oraz jej kwalifikacjach 
i doświadczeniu:  
 

Nazwisko i imię:   

Adres e-mail:   

Telefon do kontaktu:  

Aktualne miejsce pracy 
(wypełniają wyłącznie wykonawcy 
będący osobami fizycznymi): 

 nazwa i adres 

 stanowisko/funkcja 

 

Podstawa dysponowania osobą 
wyznaczoną do realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę 
(np. umowa o pracę, inna – 
wpisać jaka) – wypełniają 
wyłącznie wykonawcy będący 
osobami prawnymi 

 

Wykształcenie: 

 rodzaj (wpisać wyższe, 
średnie lub zasadnicze 
zawodowe); 

 nazwa uczelni/szkoły 

 uzyskany tytuł / stopień 
naukowy / kwalifikacje (jeżeli 
dotyczy) 

 

Liczba lat pracy w zawodzie, dla 
którego składana jest oferta W zawodzie: ………………….. 

Nazwy zakładów pracy, okres zatrudnienia (od – do): 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

                                                 
1
 Wypełniają Wykonawcy, którzy do ceny usługi mają obowiązek doliczyć podatek VAT (są 

zarejestrowanymi płatnikami VAT). Pozostali Wykonawcy nie wypełniają tego pola. 
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Doświadczenie w opracowywaniu 
szkolnych programów nauczania 
do zawodu lub programów 
nauczania dla kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych i/lub 
programów nauczania do kursów 
umiejętności zawodowych w 
okresie ostatnich 5 lat. 

Tytuł programu, rodzaj programu 

(przedmiotowy/modułowy/koncentryczny), przyjętą 

strukturę treści nauczania (liniowy/spiralny/blokowy), rok 

opracowania, datę dopuszczenia do użytku szkolnego 

przez dyrektora - jeżeli program był opracowany na 

potrzeby szkoły lub link i miejsce publikacji - jeżeli program 

był opracowany w formie publikacji 

………………………………………………………………… 
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Oświadczenia wykonawcy. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niej 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przeze mnie 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni 
praw publicznych. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z 
późn.zm). 

 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty: 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Inne informacje wykonawcy:  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
_______________________________     _____________________________ 
Miejscowość, data              (imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  
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UMOWA O DZIEŁO 
Zawarta w dniu ..…………….. r. pomiędzy  

Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytutem Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu 

(26-600),  

ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS 0000860815, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:  

………………………………….., ……………………………………, 

a ……………….. zam. w ……………………………..       

PESEL ……………………….. 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła (pracy): 

 

2.  Termin wykonania dzieła (pracy): ……………………………. r. 

3. Wykonanie umowy oznacza odbiór dzieła potwierdzony protokołem odbioru (załącznik nr 1) 

podpisanym przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

 1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy całkowite 

wynagrodzenie (ryczałtowe) w kwocie: ……………… złotych     ,   

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu 

umowy i będzie płatne  
14 dni po wystawieniu rachunku 

(zał. nr 2) albo w tym terminie 

w drodze przelewu na rachunek 

bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania dzieła. Wykonawca może powierzyć 

osobom trzecim wykonanie umowy (dzieła) wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

trakcie wykonywania umowy, w szczególności takich których ujawnienie mogłoby narazić 

Zamawiającego na szkodę. 

 

§ 4 

1. Wykonawca (autor) oświadcza, iż utwór, o którym mowa w §1, będzie oryginalny i nie będzie 

naruszać żadnych praw autorskich osób trzecich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2019.1231. tj. z późn.zm, dalej „prawo 

autorskie”.) oraz że jego prawa autorskie do tego utworu nie będą ograniczone w zakresie objętym 

niniejszą umową.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego dzieła 

na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 prawa autorskiego, w szczególności w zakresie: 
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utrwalania utworu w dowolnej technice, reprodukowania go (zwielokrotniania), 

rozpowszechniania zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzania do obrotu egzemplarzy 

zwielokrotnionego utworu i wykorzystywania go w każdy możliwy sposób, wprowadzania utworu 

do pamięci komputera i do sieci Internet. 

3. W związku z treścią ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń, 

które mogą być zgłoszone do Zamawiającego z tytułu wykonania przez niego niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu nieodwoływalnego upoważnienia do 

wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie zgody na dokonywanie zmian w odebranym 

dziele. Zamawiający ma prawo dokonania zmian utworu (dzieła) wynikających z uwarunkowań 

techniczno-redakcyjnych. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał prawa do nadzoru 

nad sposobem korzystania z utworu oraz, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich do 

dzieła. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu bez podania jego imienia i nazwiska 

jako autora dzieła.  

6. Autorskie prawa majątkowe do utworu przejdą na Zamawiającego po odebraniu dzieła. 

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w §2 obejmuje wszystkie prawa 

autorskie będące przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy podlega opodatkowaniu, Zamawiający podatek ten pobiera 

przy wypłacie wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany to udokumentować. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które poniósł Zamawiający na 

skutek niepoinformowania lub błędnego poinformowania przez niego Zamawiającego o 

podstawie wymiaru składek społecznych. 

 

§ 6 

Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wypełnił wobec niego obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 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 – RODO). Klauzula informacyjna stanowi 

załącznik nr 3 do umowy
2
. 

 

§ 7 

1. Spory mogące wyniknąć z umowy będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku 

porozumienia przez sąd powszechny   właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach jednakowej treści, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Dotyczy tylko Wykonawców będących osobami fizycznymi, również prowadzących działalność gospodarczą. 
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     Załącznik nr 1 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

 

sporządzony w dniu ………………………… w Radomiu w sprawie odbioru przedmiotu umowy o 

dzieło z dnia …………. r. nr umowy ………………….. 

 

 

Zamawiający:    Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutem Technologii Eksploatacji 

Wykonawca:     ……………………… 

Przedmiot umowy:  

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

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

…………………………. 

 

1. Wykonawca przekazał wykonane dzieło, a Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń stwierdzając, że 

dzieło wykonane zostało zgodnie z zawartą umową.* 

 

 

2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy:*  

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

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

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

3. Wykonawca w terminie do dnia ……………… poprawi wykonaną pracę (dzieło) zgodnie z 

zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.* 

 

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach jednakowej treści, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 Wykonawca       Zamawiający 

 

 

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

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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Złącznik nr 2 
     

Radom, dnia ....................... 

Nazwisko i imię wystawiającego 

 ………………….     

 

 
            Nazwa i adres zakładu pracy 

RACHUNEK 
dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Technologii Eksploatacji 

1. Za wykonaną pracę wg umowy z dnia   , tj.  

………………………………………………. 

 

 2. Wynagrodzenie 

zł: 
       

 

słownie złotych:  
……………………………………. 

.................................................. 
                podpis wystawiającego 

__________________________________________________________________________________________

___________ 

Sprawdzono pod względem 

merytorycznym 

 Stwierdzam wykonanie i 

przyjęcie  prac zgodnie z  

umową 

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

      podpis                        podpis 

__________________________________________________________________________________________

___________ 

Oświadczenie podatkowe Wykonawcy 

Nazwisko  
 

Imię    
 

 

              lub                 

Nr PESEL (Nr ewid. w dowodzie osobistym)    Nr identyfikacji podatkowej NIP 
 

Miejsce zamieszkania: Gmina/Dzielnica  
 

Ulica  nr domu  nr mieszkania   
 

 Kod pocztowy       Miejscowość   
__________________________________________________________________________________________ 
 

Adres Urzędu Skarbowego:  
 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem rzeczywistym i oświadczam, że znana jest mi 

odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą. 

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

            podpis wystawiającego 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Wynagrodzenie: odbiorę w kasie ITeE-PIB Wyliczenie podatku: kwota brutto 

proszę przesłać pocztą na adres domowy koszty uzyskania  

 dochód  podatek  

przekazać na rachunek banku  do wypłaty zł  

nr rachunku  (słownie zł)  
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Załącznik nr 3 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

(art. 13 RODO) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujmy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut 

Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS nr 

0000043623, NIP nr 796-003-58-05; 

2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie - email: 

iodo@itee.radom.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr 

…………………………….   

z dnia ………………….. 

4) podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO. 

5) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana dane odbiorcom danych. 

7) ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, 

     ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych; 

8)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją 

niepodania 

      danych   osobowych będzie brak zawarcia umowy …………………….; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

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

(czytelny podpis)  

mailto:iodo@itee.radom.pl

