Warszawa, dnia 10.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: 9/IWB/ZK

Przedmiot:
Staże krajowe i zagraniczne dla studentów kierunku Informatyka

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
Projekt: „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI”
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr:

UDA-POKL.04.03.00-00-085/12-00
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Zatwierdziła:
Aneta Badełek
Kierowniczka projektu
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I. WPROWADZENIE
1) Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655
z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamówienie powyżej 14 tyś. EUR netto
będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania.
Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje
umieszczone na stronie Zamawiającego www.vizja.net, w celu wybrania
najkorzystniejszej oferty.
2) Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności
i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie realizacji
projektu UDA-POKL.04.03.00-00-085/12-00.
3) Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość w złotych
14.000 EURO netto.
4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i angielskim.
5) Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www.vizja.net oraz wysłane do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja staży krajowych i zagranicznych dla
studentów kierunku Informatyka. Staż trwa jeden miesiąc, w wymiarze 128
godzin, realizowanych zgodnie z harmonogramem stażu i musi być realizowany
jednorazowo w sposób ciągły.
Stażystami mogą zostać studenci II i III roku studiów inżynierskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka.
W ramach projektu przewiduje się rekrutację 15 Stażystów na staże krajowe,
w tym:
a. w roku akademickim 2013/2014 rekrutację 8 Stażystów
b. w roku akademickim 2014/2015 rekrutację 7 Stażystów
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oraz 10 Stażystów na staże zagraniczne, w tym:
a. w roku akademickim 2013/2014 rekrutację 5 Stażystów
b. w roku akademickim 2014/2015 rekrutację 5 Stażystów
Przy czym w celu prawidłowej realizacji projektu Uczelnia zastrzega sobie prawo
do zwiększania lub zmniejszania liczby Stażystów w poszczególnych latach.
Przedsiębiorca może w danym roku akademickim przyjąć na staż maksymalnie
3 stażystów. Możliwe jest przyjęcia kilku Stażystów w jednym terminie i
przydzielenie im jednego Opiekuna stażu. Organizator, na wniosek
Przedsiębiorcy, może zwiększyć limit liczby Stażystów, gdy uzna, iż przyjęcie
większej liczby Stażystów przez Przedsiębiorcę nie wpłynie niekorzystnie na
jakość staży ani na realizację celu Projektu.
Za realizację usługi planuje się wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto dla
opiekuna stażu krajowego (128 h) i 4000 zł brutto dla opiekuna stażu
zagranicznego (128 h). Opiekunowi stażu przysługuje jednorazowe
wynagrodzenie, niezależnie od ilości Stażystów odbywających staż w tym
samym terminie.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, obejmujących organizację
staży krajowych lub zagranicznych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
1) w okresie pomiędzy kwietniem a październikiem 2014 r.
2) w okresie pomiędzy kwietniem a październikiem 2015 r.
3) Organizator, na wniosek studenta lub Przedsiębiorcy może wyrazić zgodę na
odbycie stażu w innym terminie jeśli uzna, że ta decyzja nie wpłynie
niekorzystnie na realizację celu Projektu.
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VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące
warunki:
1) posiada
uprawnienia
do
wykonywania
określonej
działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) prowadzi działalność w branży IT lub posiada jednostkę organizacyjną
specjalizująca się w IT
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
6) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem i osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta
oraz osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący
Załącznik nr 3 do Zapytania

2)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej

3)

Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem
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4)

Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo
do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika
wprost z dokumentu rejestrowego

5)

Oświadczenie, iż program stażu jest zgodny z efektami kształcenia na
kierunku Informatyka WSTI

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) należy przedstawić w formie oryginału.
Dokument, o którym mowa w pkt. 2) może być przedstawiony
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą
pełnomocnictwa lub notarialnie.
Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w języku angielskim winny być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
6)

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest wydruk
komputerowy) oraz kosztorys stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania

7)

Propozycję programu stażu. Program stażu musi być zgodny z efektami
kształcenia na kierunku Informatyka WSTI stanowiący Załącznik nr 6 do
Zapytania i obejmować 128 h

8)

Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca nie jest w stanie likwidacji
ani upadłości
Listę potencjalnych opiekunów stażu wraz z cv ze wskazaniem
doświadczenia w branży IT

9)

Dopuszcza się przesłanie oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami
i dokumentami w formie elektronicznej (skany). W przypadku wyboru oferty
danego Wykonawcy, będzie on zobowiązany do dostarczenia w przeciągu
3 dni do siedziby Zleceniodawcy, wersji oryginalnej w/w dokumentów.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
W
przedmiotowym
postępowaniu
przekazywania sobie przez strony
zawiadomień oraz informacji:

Zamawiający
postępowania

dopuszcza
oświadczeń,

możliwość
wniosków,
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pisemnie na adres:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
Biuro Projektu „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni
WSTI”
Dział Projektów Europejskich, pok. 219
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
 drogą elektroniczną na adres: a.badelek@vizja.pl
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem
referencyjnym sprawy tj. 9/IWB/ZK.

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem
upoważniony jest:
Piotr Godlewski – Koordynator Akademickiego
Biura Karier, email:
p.godlewski@vizja.pl

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy:
1) przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Dział Projektów Europejskich, pok. 219
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa z dopiskiem 9/IWB/ZK lub
2) składać w zamkniętej kopercie opisanej numerem referencyjnym sprawy tj.
9/IWB/ZK w biurze projektu „Informatycy w biznesie – program rozwoju
uczelni WSTI” w Dziale Projektów Europejskich Wyższej Szkoły Technologii
Informatycznych (pokój 219) przy ul. Pawiej 55 w Warszawie
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00 albo
3) e-mailem na adres: a.badelek@vizja.pl z nr referencyjnym sprawy
(tj. 9/ZKP/ZK) w tytule wiadomości
do dnia 05.05.2014 r., godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty).
Wybór ofert w ramach II etapu oceny odbędzie się w dn. 06.05.2014 r.
o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
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XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik
nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest wydruk
komputerowy).
2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę
uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
3) Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VII Zapytania.
4) Wykonawca poniesie
i złożeniem oferty.

wszystkie

koszty

związane

z

przygotowaniem

5) Podmioty zagraniczne mogą składać ofertę w języku angielskim lub polskim,
podmioty krajowe w języku polskim

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Wykonawca
określi
cenę
przedmiotu
zamówienia
poprzez
podanie na formularzu oferty ceny brutto. Ceny należy podać w polskich
złotych.
2) W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie
realizacji zamówienia.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
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XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1) Wynagrodzenie opiekuna stażu – 50%
2) Program stażu - 30%
3) Doświadczenie opiekuna stażu – 20%
Postępowanie zakłada przeprowadzenie dwuetapowej oceny ofert:
Etap I - weryfikacja spełniania wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
przedstawionych powyżej.
Etap II - do etapu drugiego oceny zostaną zakwalifikowane oferty spełniające
wszystkie wymagania określone powyżej. W ramach drugiego etapu oceny, oferty
zostaną ocenione według kryteriów opisanych w punkcie XVI
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie
wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami matematyki.

XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA
SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów wynosi 100 pkt.

CENA: najtańsza oferta otrzymuje 50 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg
wzoru:
(najniższa cena/zaproponowana przez oferenta cena x 100 pkt x 50 %)

PROGRAM STAŻU: najbardziej dopasowany do efektów kształcenia na kierunku
informatyka WSTI otrzymuje 30 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
(program stażu oferenta/najlepiej dopasowany program stażu x 100 pkt x 30 %)

DOŚWIADCZENIE OPIEKUNA STAŻU: o największym doświadczeniu otrzymuje
20 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
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(doświadczenie oferenta/największe doświadczenie x 100 pkt x 20%)

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej
punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano
Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy.
Wykaz załączników do Zapytania:
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty
3) Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
4) Załącznik nr 4 – wzór kosztorysu
5) Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o braku powiązań z Beneficjentem
6) Załącznik nr 6 – wzór programu stażu
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Załącznik nr 1 do Zapytania 9/IWB/ZK
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja staży krajowych i zagranicznych dla
studentów kierunku Informatyka. Staż trwa jeden miesiąc, w wymiarze 128
godzin, realizowanych zgodnie z harmonogramem stażu i musi być realizowany
jednorazowo w sposób ciągły.
Stażystami mogą zostać studenci II i III roku studiów inżynierskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka WSTI.
W ramach projektu przewiduje się rekrutację 15 Stażystów na staże krajowe, w
tym:
a. w roku akademickim 2013/2014 rekrutację 8 Stażystów
b. w roku akademickim 2014/2015 rekrutację 7 Stażystów
oraz 10 Stażystów na staże zagraniczne, w tym:
a. w roku akademickim 2013/2014 rekrutację 5 Stażystów
b. w roku akademickim 2014/2015 rekrutację 5 Stażystów
Przy czym w celu prawidłowej realizacji projektu Uczelnia zastrzega sobie prawo
do zwiększania lub zmniejszania liczby Stażystów w poszczególnych latach.
Przedsiębiorca może w danym roku akademickim przyjąć na staż maksymalnie
3 stażystów. Możliwe jest przyjęcia kilku Stażystów w jednym terminie i
przydzielenie im jednego Opiekuna stażu. Organizator, na wniosek
Przedsiębiorcy, może zwiększyć limit liczby Stażystów, gdy uzna, iż przyjęcie
większej liczby Stażystów przez Przedsiębiorcę nie wpłynie niekorzystnie na
jakość staży ani na realizację celu Projektu.
Staż ma na celu zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz ułatwienie studentom startu
zawodowego. Intencją realizacji staży jest ułatwienie studentom Wyższej Szkoły
Technologii Informatycznych nabycia wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz
zdobycie doświadczenia zawodowego.
Nasi studenci kształcą się w poniżej wymienionych specjalizacjach:
 Grafika komputerowa i DTP
 Informatyka medyczna
 Projektowanie aplikacji mobilnych
 Projektowanie aplikacji multimedialnych
 Projektowanie baz danych
 Sieci komputerowe
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Sprzedaż technologii i usług informatycznych
Testowanie oprogramowania

Wymagane kryteria jakościowe:
1. Staż musi odbywać się zgodnie ze złożonym Programem Stażu, który daje
Stażyście możliwość zdobycia kompetencji zawodowych przydatnych na rynku
pracy w sektorze IT. Program Stażu zawiera zakres wykonywanych przez
Stażystę czynności, które muszą służyć nabyciu przez Stażystę określonych
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wzór Programu Stażu stanowi
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Przedsiębiorca wyraża chęć współpracy i zgodę na założenia projektowe, w
tym m.in. na wypełnienie dokumentacji projektowej, wypełnianie
dokumentów związanych z oceną Stażysty.
3. Przedsiębiorca zapewnia miejsce odbywania stażu: w siedzibie/ oddziale
/biurze Przedsiębiorcy.
4. Przebieg stażu powinien być udokumentowany w formie dziennika stażu
zawierającego: wymiar godzin i program stażu, listy obecności podpisywane
przez studenta oraz opiekuna stażu, wzór dziennika stażu Zamawiający
zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy do uzupełnienia.
5. Przedsiębiorca zobowiązuje się wystawić zaświadczenie
odbywanego stażu oraz formularz oceny stażysty.

o

przebiegu

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy zgodnie
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia.
7. Przedsiębiorca wyraża zgodę na opiekę nad Stażystą w czasie godzin pracy
Opiekuna stażu oraz na świadczenie tej opieki na terenie Przedsiębiorstwa.
8. Przedsiębiorca wyraża zgodę na wynagrodzenie Opiekuna stażu na podstawie
odrębnej umowy cywilnoprawnej, sporządzonej pomiędzy Uczelnią a
Opiekunem Stażu.
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Załącznik nr 2 do Zapytania 9/IWB/ZK

OFERTA
(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawcó
w)
Nazwa i adres Wykonawcy:
________________________________________________________________
________
Tel.___________________ Fax:____________________ REGON:
_________________
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
Przystępując do prowadzonego przez Wyższą Szkołę Technologii
Informatycznych
postępowania o udzielenie zamówienia nr …………………………. na organizowanie
staży krajowych i zagranicznych, proponujemy wynagrodzenie opiekuna stażu w
wysokości (wymiar czasu pracy - 128h, umowa zlecenie):
_______________________________________________/
_____________ zł brutto/słownie
______________________________________________ /
Liczba
miejsc
stażow
ych

Proponowane
stanowisko
stażu/miejsce
stażu, np. Dział
IT

Imię nazwisko
opiekuna stażu1

Proponowany
termin stażu 2,
np.
01.07.201431.07.2014.

Staż krajowy/
zagraniczny
(Proszę podać
kraj, w którym
odbywał się
będzie staż)

1
2
3
Jeśli wykonawca oferuje kilka miejsc stażowych na tym samym stanowisku, wystarczające jest przedstawienie
1 opiekuna stażu
2
Jeśli termin stażu jest taki sam (pokrywa się w całości lub części) dla kilku stanowisk wystarczające jest
przedstawienie 1 opiekuna stażu
1
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Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału/z udziałem3
podwykonawców.
Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy/om
obejmuje
________________________________________________________________
_________
________________________________________________________________
_________
Oferta wraz z załącznikami została złożona na _________ stronach.
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Tel. _________________________ fax. ___________________________
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ________________________
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________
5) _______________________________________________________
6) _______________________________________________________

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

3

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Zapytania 9/IWB/ZK

OŚWIADCZENIE
(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie
usługi polegającej na organizacji staży krajowych i zagranicznych
……………………….. (nr sprawy ……………..) oświadczam, że:
a. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
……………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do Zapytania 9/IWB/ZK

KOSZTORYS
Wynagrodzenie opiekuna stażu
(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawcó
w)

Lp.

Elementy zamówienia

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

1.
2.
3.
4.
RAZEM

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 do Zapytania 9/IWB/ZK

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENETEM

Niniejszym oświadczam, że ……………………………. nie
jest powiązany/a
kapitałowo ani osobowo z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych z siedzibą
przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa, zw. dalej Beneficjentem, i osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta oraz osobami
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do Zapytania 9/IWB/ZK
PROGRAM STAŻU
sporządzony w dniu …………………………………….
przez
.................................................................................................................
............………………………....
(nazwa i adres Przedsiębiorstwa)
reprezentowany przez
.....................................................................................................……………
…………
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)
Długość stażu: 1 miesiąc /128 godzin
Zakres i opis zadań, jakie będą wykonywane przez stażystę w trakcie trwania
stażu:
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
Przewidywany rodzaj kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych, które
stażysta uzyska po realizacji stażu:
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
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.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
.................................................................................................................
..................................................
Proponowany termin rozpoczęcia stażu
.................................................................................................................
..................................................

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)
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