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Projekt „WSPARCIE W STARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, 
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 1/ZK/RPO7.3/2016 

na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z 
zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu 

„WSPARCIE W STARCIE” 
 
DOTYCZY: wyboru Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów 
w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE” nr WND RPPK.07.03.00-18-0073/15 realizowanego przez 
Podkarpacką Izbę Gospodarczą. Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.  
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Podkarpacka Izba Gospodarcza 
Ul. Tysiąclecia 3 
38 – 400 Krosno 
NIP: 684-00-19-826 
 
 
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 
50 000,00 PLN netto, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS oraz FS na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 r.   
 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 
Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca/y zostanie wybrany w wyniku 
oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego 
doradztwa podstawowego w zakresie przygotowania Biznes Planu przed zarejestrowaniem firmy - w 
łącznym wymiarze 5h x 60 min. zegarowych na 1 Uczestnika projektu, dla max. 38 Uczestników 
projektu. 
 
Zamówienie będzie realizowane po zakończeniu udziału w szkoleniu podstawowym z zakresu 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a przed ogłoszeniem konkursu na udzielenie 
wsparcia finansowego. Celem doradztwa jest wsparcie i przygotowanie Uczestników projektu do 
ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, 
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umożliwiającej pokrycie pierwszych niezbędnych wydatków do uruchomienia własnej firmy oraz 
wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy.  
 
Doradztwo będzie realizowane w terminach dostosowanych do potrzeb uczestników projektu. 
Zamawiający zastrzega, że jeden doradca nie powinien realizować więcej niż 9h zegarowych 
doradztwa w jednym dniu. W sytuacjach wyjątkowych, na które wpływ będzie mieć wyłącznie dobro 
uczestników projektu możliwe będzie świadczenie przez jednego doradcę więcej niż 9h zegarowych 
doradztwa w jednym dniu. 
 
Doradztwo zostanie zrealizowane w terenie realizacji projektu (m. Krosno, pow. krośnieński, jasielski, 
brzozowski, sanocki, strzyżowski, bieszczadzki, leski) w salach wynajętych przez Zamawiającego. 
Lokalizacja usług doradczych zostanie dostosowana do preferencji uczestników projektu. 
 
2. Zamówienie wykonywane będzie na podstawie umowy cywilno – prawnej (umowa zlecenie) 
lub na podstawie umowy doradczej, za którą płatność będzie dokonana na podstawie faktury. 
3. Szczegóły Zamówienia: 
– przeprowadzenie indywidualnego doradztwa podstawowego w zakresie przygotowania Biznes 
Planu dla 38 Uczestników projektu w wymiarze łącznie max. 190 godz. zegarowych (I tura naboru) – 
planowana realizacja 14 – 20 XI 2016 r. 
 
UWAGA!!! 
Zamawiający informuje, że podane wyżej terminy realizacji zamówienia oraz ilości godzin usług 
doradczych dla zamówienia mogą ulec zmianie, z uwagi na specyfikę realizacji projektu, np. 
niewyłonienie wystarczającej liczby uczestników w danym naborze, ogłoszenie dodatkowego 
naboru, rezygnację uczestników z udziału w projekcie, itp. Szczegóły dotyczące terminu wykonania 
prac, harmonogramu, ilości godzin zostaną Wykonawcy/om podane bezpośrednio przez 
rozpoczęciem realizacji danej części zlecenia. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, np. w przypadku zwiększenia 
liczby uczestników projektu. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone Wykonawcy/-om 
wybranym w niniejszym postępowaniu, jeżeli ich wartość nie przekroczy wartości 5% zamówienia. 
5. Ceny zaoferowane w ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania 
umowy.  
 
 
IV. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 
Wykonawca/y zlecenia zobowiązuje się do: 
1. Przygotowania i  przeprowadzenia indywidualnego doradztwa podstawowego z zakresu 
tematycznego wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia, w terminach podanych w 
harmonogramie przez Zamawiającego. 
3. Prowadzenia raportów usług doradczych oraz przekazania ich Zamawiającemu po 
zakończeniu doradztwa. 
4. Terminowego rozliczenia się z przeprowadzonego doradztwa. 
5. Współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację Projektu). 
 
 
V. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
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1. Opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia doradztwa, służących do potwierdzenia udziału Uczestników w doradztwie. 
2. Zapewnienia zaplecza doradczego: Punktów Doradczych. 
3.  Opracowanie i przekazanie Wykonawcy harmonogramu świadczenia usług. 
 
 
VI. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 
79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 
71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 
 
 
VII. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Terminy świadczenia usług doradczych w ramach zamówienia: 14 – 20 listopad 2016 r. 
Zgodnie z pkt III niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Doradztwo odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem Zamawiającego, który 
przedstawiony zostanie Wykonawcy/om po wyłonieniu Wykonawcy/-ów, najpóźniej przed 
rozpoczęciem zlecenia. 
 
 
VIII. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 
posiadania wiedzy i doświadczenia.  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
2.1 Zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia, oraz: 
a) posiadają wykształcenie wyższe, 
b) w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert: posiadają minimum 24 - miesięczne 
udokumentowane doświadczenie zawodowe jako Doradca / konsultant (zgodne z zamówieniem) lub 
udokumentowane minimum 300 godz. przeprowadzonego doradztwa (zgodne z zamówieniem). 
2.2 W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował zlecenia osobiście (jako osoba fizyczna 
lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) powinien on zapewnić kadrę, która 
spełnia wymagania określone powyżej. W takim przypadku do oferty Oferent powinien załączyć 
dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie oraz kwalifikację poszczególnych osób, które w 
jego imieniu lub na jego rzecz będą wykonywać zlecenie. Zmiana poszczególnych doradców 
zadeklarowanych w ofercie będzie możliwa jedynie na osoby, które spełniają warunki opisane 
powyżej. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są dyspozycyjni – konieczność 
świadczenia usług w wyznaczonym terminie wykonania zamówienia, ustalonym przez 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca jest zaangażowany w realizację zadań w projektach 
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, w okresie wskazanym w pkt VII niniejszego 
zapytania musi wykazać, że obciążenie wynikające z pracy w w/w projektach nie wyklucza możliwości 
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy we wszystkich 
projektach oraz w projekcie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, a jego łączne obciążenie z 
tego tytułu nie przekroczy 276 godz. miesięcznie. 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.  
5. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione jednocześnie w instytucji 
uczestniczącej w realizacji PO  na podstawie umowy o pracę, chyba że nie zachodzi konflikt interesów  
lub podwójne finansowanie. 
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6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są 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:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
d) 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. 
7. Wykonawca będący przedsiębiorcą musi na dzień składania oferty prowadzić działalność 
gospodarczą, zgodnie z wypisem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
8. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 2 - 7  niniejszego punktu dokonywana będzie 
w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – 
spełnia/nie spełnia.  
9. Po złożeniu oferty nie będzie możliwe dokonywanie przez Wykonawcę zmiany dotyczącej 
osób, które będą wykonywały zamówienie (Doradców) bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
 
IX. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 
2. CV Oferenta. 
3. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. 
4. Wykaz doświadczenia zawodowego Wykonawcy z przeprowadzenia minimum 300 godz. 
doradztwa / konsultacji lub posiadania posiadają minimum 24 - miesięcznego doświadczenia 
zawodowego jako Doradca / konsultant w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
(Załącznik nr 2). 
5. Rekomendacje / referencje / zaświadczenia/ protokoły wystawione przez podmiot/y 
zlecający/e usługę lub oświadczenie (Załącznik nr 4), dotyczące przeprowadzenia:  

 minimum 300 godzin doradztwa / konsultacji w przedmiocie zamówienia  
lub  

 posiadania minimum 24 - miesięcznego doświadczenia zawodowego jako Doradca / 
Konsultant w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

6. Oświadczenia Wykonawcy / Doradcy (Załącznik nr 3).  
7. Aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) wydruk z CEIDG lub KRS -  (jeśli dotyczy) 
8. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie osobiście realizował zlecenia konieczne będzie 
dołączenie do oferty dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 6 dla wszystkich wskazanych 
osób, które będą wykonywały zlecenie w imieniu Wykonawcy. W takiej sytuacji każdy z dokumentów 
wymienionych w punktach 2 – 5 powinien zostać podpisany zarówno przez Wykonawcę, jak i 
doradcę, którego dotyczy. Załącznik, o którym mowa w punkcie 6 powinien zostać złożony przez 
Wykonawcę oraz każdego z Doradców oddzielnie. 
9. W przypadku niedołączenia do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 5 Rekomendacje 
/ referencje / zaświadczenia/ protokoły wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę Oferent 
zobowiązany jest złożyć załącznik nr 4. 
 
X. ZASADY SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 
(Formularz ofertowy) do niniejszego zapytania, być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), 
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zawierać datę sporządzenia, podpis oraz pieczątkę imienną (jeżeli dotyczy) Wykonawcy lub osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 
2. Składając ofertę Wykonawca musi przedłożyć dokumenty wymienione w pkt. IX Zapytania 
ofertowego. 
3. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 
oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez 
opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz 
własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „za zgodność z 
oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Wykonawcy i 
parafką na każdej ze stron. Oferta, CV Oferenta / doradcy oraz wymagane Oświadczenia powinny być 
wyłącznie w oryginale. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, a każda ze stron powinna 
zostać ponumerowana. 
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 
5. Ceny w złożonej ofercie muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia.  
6. Jeśli Oferent prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT, cena brutto zawiera 
podatek VAT, który Oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający w żaden sposób nie odpowiada za nieprawidłowo naliczony podatek VAT. W przypadku 
osób nie prowadzących działalności gospodarczej cena brutto zawiera wszystkie wymagane 
potrącenia z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych, zarówno po stronie pracownika jak i 
pracodawcy. 
7. Cena nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Cena jest wyrażona w PLN 
tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
8. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 
przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. 
projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali 
wykluczeni z postępowania.  
9. Oferty niekompletne lub niezgodne z przedmiotem zapytania nie będą podlegały ocenie i 
zostaną odrzucone bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.  
10. Nie spełnienie jednego z warunków w punkcie VIII skutkuje odrzuceniem oferty i brakiem jej 
rozpatrywania podczas oceny ofert.  
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji. Zamawiający 
wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą 
nieprawdziwe informacje). Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za 
odrzuconą.  
 
 
XI. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej osobiście / kurierem / pocztą na adres:   

Biuro projektu: „WSPARCIE W STARCIE” 
Podkarpacka Izba Gospodarcza 
Ul. Tysiąclecia 3 
38 – 400 Krosno 

 
2. Termin składania ofert: do dnia 7.11.2016 r., w godzinach pracy Biura Projektu „WSPARCIE 
W STARCIE”, od 7:30 do 15:30. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura 
projektu „WSPARCIE W STARCIE”. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegać ocenie.  
 
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej według poniższego wzoru 
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Imię i nazwisko/ nazwa Wykonawcy 
Dane teleadresowe  
 
 

Biuro projektu: „WSPARCIE W STARCIE” 
Podkarpacka Izba Gospodarcza 
Ul. Tysiąclecia 3 
38 – 400 Krosno 

 
 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy indywidualnego doradztwa z 
zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”. 
 

 
 
4. Osoba odpowiedzialna za udzielanie ewentualnych wyjaśnień związanych z przedmiotem 
zapytania ofertowego: Pan Krzysztof Posadzki oraz Pani Izabela Jaźwiecka, tel. 13 432 34 47, 13 436 
95 90, e-mail: pig@pigkrosno.pl. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania, które wpłyną 
do niego nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert. 
 
 
XII. OCENA OFERT  
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród 
Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie VIII w oparciu o kryterium wyboru:  
a) cena oferty (za 1 godzinę zegarową) brutto – 90% 
b) gotowość świadczenia usług w dni wolne od pracy (sobota i/lub niedziela) – 10% 
 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 
przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów 
uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert. 
 
2. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem poniższych 
zasad: 
a) Punkty za kryterium „Cena oferty (za 1 godzinę zegarową) brutto”  
Najwyższą liczbę punktów tj. 90 – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie 
niniejszego zamówienia (za 1 godzinę zegarową pracy), a każda następna według następującego 
wzoru: 
                  Cena brutto najtańszej z ofert 
                 ----------------------------------------   x 90 = liczba punktów.   
                    Cena brutto oferty ocenianej 
 
b) Punkty za kryterium „Gotowość świadczenia usług w dni wolne od pracy” – w przypadku 
zadeklarowania gotowości świadczenia usług doradczych w dniach wolnych od pracy wykonawca 
otrzyma 10 punktów. W przypadku zaznaczenia tej opcji Wykonawca nie może się uchylać od 
świadczenia usług w dni wolne od pracy. 
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
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4. Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej jakości i efektywności usług oraz 
harmonogram doradztwa Zamawiającego Zamawiający wybierze doradców spośród Oferentów, 
którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. 
5. Wykonawca powinien w ofercie wskazywać ilości godzin doradczych, które zamierza wykonać 
w ramach zlecenia. Liczba godzin doradczych na jednego Wykonawcę / Doradcę nie powinna być 
mniejsza niż 25 godzin zegarowych. Zamawiający przyzna do wykonania zadeklarowaną liczbę godzin 
Wykonawcom, którzy uzyskają kolejno najwyższe wyniki punktowe, począwszy od Wykonawcy z 
najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Zastrzega się, że Zamawiający może udzielić zlecenia w 
mniejszej liczbie godzin niż zadeklarowane w ofercie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana 
jako ostatnia. 
 
 
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY 
1. W ramach zamówienia wybranych zostanie max. 7 Wykonawców / Doradców.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i odwołania postępowania bez podania 
przyczyny.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
4. Na podstawie złożonej oferty oraz procesu negocjacyjnego zostanie podpisana umowa na 
zakup usługi (umowa zlecenia). 
5. Jeżeli wyłonieni Wykonawcy będą uchylać się od podpisania umowy w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego lub odstąpią od podpisania umowy, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym 
Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.   
6. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie płatne z dołu po realizacji zamówienia 
odrębnie dla każdej części zamówienia.  
7. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
8. Zamawiający informuje wybranego Wykonawcę za pośrednictwem poczty e-mail o wynikach 
postępowania jak i umieszcza wynik postępowania na ogólnodostępnej stronie internetowej: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie Podkarpackiej Izby 
Gospodarczej www.pigkrosno.pl.  
 
 
XIV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
1. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy: 
a) przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 
przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy 
oraz bez zachowania należytej staranności, 
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: 
terminu obowiązywania umowy, harmonogramu doradztwa, ilości Uczestników, liczby godzin 
doradczych, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wydać zgodę na 
zmianę liczby zadeklarowanych godzin doradczych, jednakże musi to być uzasadnione dobrem 
realizacji projektu, dobrem uczestników oraz Zamawiającego. 
3. Zamawiający wyznaczy wybranym Wykonawcom termin na podpisanie umowy nie dłuższy niż 
3 dni od daty upublicznienia wyników postępowania. 


