
 

    

                                                                                                                                     Puck, 23.12.2022 r. 

ROZEZNANIE RYNKU NR 1 

Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Pucku przy ul. Przebendowskiego 12, realizując projekt pn. 

„Pomorskie z Ukrainą” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 14.1 Integracja imigrantów, zwraca się z 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze realizując projekt „Pomorskie z Ukrainą” zaprasza do 

współpracy w zakresie: 

 Przeprowadzenia kursu „Nauka języka polskiego” w zakresie podstawowym dla 24 uczestników 

projektu w grupach średnio 8 osobowych, w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”. 

 Zamówienie obejmuje 3 kursy po 80 godzin lekcyjnych każdy, 

 

II. Dodatkowe informacje: 

Uczestnikami w projekcie są obywatele Ukrainy przebywający na terenie Powiatu Puckiego w 

związku z działaniami wojennymi na Ukrainie. 

 

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia: 

 Termin realizacji zadania 09.01.2023 do 31.07.2023, 

 Miejsce realizacji zadania teren Miasta Puck – salę do zajęć zapewnia zamawiający, 

 
IV. Kryteria formalne i jakościowe zamówienia: 

 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia tj.  co najmniej 160 godzin doświadczenia w realizacji 

szkoleń z tematyki „Nauka języka polskiego” w okresie ostatnich 2 lat (spełnienie wymagania 

poprzez załączenie kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie), 

 zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, 

 Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o cenę 100%, pod warunkiem 

spełnienia kryteriów formalnych i dostarczenia wymaganych dokumentów, 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

V. Dokumenty i informacje wymagane od Wykonawcy: 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

 Oświadczenie o posiadaniu zasobów technicznych i osobowych, 

 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, 

 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

 Kopia wpisu do Centralnej Ewidencji Indywidualnej Działalności Gospodarczej/Krajowego 

Rejestru Sądowego/Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

VI. Osoba uprawniona do kontaktu: 

Weronika Nowara, tel. 698-691-342, e-mail: w.nowara@pozytywneinicjatywy.pl 

VII. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 

 02.01.2023r. 

VIII. Sposób złożenia oferty:  

 dostarczyć osobiście na adres: Centrum Integracji Społecznej, ul. Elizy Orzeszkowej 11, 

 84-100 Puck, 

 przesłać pocztą na adres: j. w. 

  przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: oferty@cispuck.pl 

 

Niniejsze Rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 

       

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………….Regon …………………………….KRS…………………………….. 

PESEL…………………………………………………………………………………………………..   

/w przypadku osób fizycznych lub prowadzących działalność w oparciu o wpis do CEiDG/ 

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej ………………………………………..…………………………………… 

Dane osoby do kontaktu…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………., 

reprezentując firmę  

 

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

oświadczam, że nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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 lub 

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; 

 

 

 

 

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

      miejscowość, data                                                                                           własnoręczny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Załącznik nr 2 Oferta cenowa 

       

 

Oferta cenowa 

 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………….Regon …………………………….KRS…………………………….. 

PESEL……….……………………………………………………………………………………………..   

/w przypadku osób fizycznych lub prowadzących działalność w oparciu o wpis do CEiDG/ 

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej ………………………………………..…………………………………… 

Dane osoby do kontaktu…………………………………………………………………………………. 

 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 23.12.2022r. dotyczące przeprowadzenia kursu „Nauka 

języka polskiego” dla 24 uczestników projektu „Pomorskie z Ukrainą”, składam niniejszą ofertę 

cenową. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Rozeznania rynku i oświadczam, że spełniam 

warunki w nim zawarte.  

Oferuję realizację zamówienia w całości, zgodnie z Rozeznaniem rynku za cenę brutto 

przeprowadzenia szkolenia za jedną godzinę ……………………zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                        własnoręczny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………..… 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w związku  

z rozeznaniem rynku dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu „Nauka języka polskiego” dla 

24 uczestników w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” (zgodnie z art.6 ust.1 lit. C, art.7,art.8 

oraz art.9 ust.2 lit. g 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 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.5.2016r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 
 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                        własnoręczny podpis 



 

    

 Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

       

 

 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………….Regon …………………………….KRS…………………………….. 

PESEL……….…………………………………………………………………………………………… 

/w przypadku osób fizycznych lub prowadzących działalność w oparciu o wpis do CEiDG/ 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej ………………………………………..…………………………………… 

Dane osoby do kontaktu…………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………..… oświadczam, że nie jestem: 

1. Wykonawcą, o którym mowa w art. 7 ust 1 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 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U.2022.835); 

2. Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022. 593 i 655) jako 

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 z dnia 13 kwietnia 2022  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  

(Dz.U. 2022 poz. 835); 

3. Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021.217, 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 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U.2022.832) 

 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                        własnoręczny podpis 


