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Bydgoszcz, 09.11.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 

ROZEZNANIE RYNKU 

W ramach projektu pt.:„Centrum Wielu Pokoleń” nr RPKP.09.03.02-04-0025/17 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.3.  Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Umowa nr: UM_SE.433.1.147.2017 
 
Fundacja Pro Omnis zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej: 

Tryb postępowania: 

Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie tj. bez podatków od towarów i usług (VAT). Udzielone zamówienie nie podlega przepisom 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.proomnis.org.pl 

 
1. Zamawiający:  

Fundacja Pro Omnis  

Ul. Jerzego Rupniewskiego 11 

85-796 Bydgoszcz  

NIP:5542866796 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów na zajęcia animacyjne dla potrzeb 

minimum 86 spotkań, w okresie od 17 listopada 2017 r. do 31 lipca 2019 r. dla minimum 15 osób - 

uczestników projektu „Centrum Wielu Pokoleń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Materiały na zajęcia będą dostosowane do potrzeb uczestników 

projektu i zaplanowanych działań, będą to np. drobne zakupy pasmanteryjne, materiały 

papiernicze, ale także bilety np.: do kina lub teatru lub opery oraz bilety komunikacyjne usługi 

muzeów, materiały  dekoracyjne, zdobnicze, produkty do żywnościowe. Poniżej podano kody CPV, 

które mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie na zajęciach.  

Kody CPV:  

60000000-8  Usługi transportowe 

33770000-8 Art. hig. i papiernicze 

33740000-9 Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci  

3530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich  

22200000-2 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny  

22900000-9 Różne druki 

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki  

22600000-6 Tusz 

22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub 

tektury  

24500000-9 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych  
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24900000-3 Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne  

22500000-5 Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie 

22400000-4 Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki  

24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne  

24200000-6 Barwniki i pigment 

37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne  

37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw  

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy  

37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich częściach 

55000000-0 Usługi hotelarskie i restauracyjne  

60000000-8 Usługi transportowe 

63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży  

64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 

77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie  

79000000-4 Usługi biznesowe 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

92600000-7 Usługi sportowe 

92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne  

92300000-4 Usługi rozrywkowe  

92100000-2 Usługi kinematograficzne oraz wideo  
98300000-6 Różne usługi 

 

Przykładowy zestaw materiałów na 1 zajęcia 

L.P. Nazwa Ilość sztuk Parametry 

2. Papier flipchart 60 arkusze Gładki, 50 kartek, gramatura: ok 80g 

3. Papier pakowy  20 arkuszy Kolor szary, format: A1 

4. Korektor w taśmie 2 sztuk 50mmx12 mm 

5. Blok techniczny 15 sztuk A3 180g 

6. Serwetki  5 sztuk Różne rodzaje i kolory 

7. Glina samoutwardzalna 15 sztuk  

7. Farby witrażowe  15 sztuk Różne kolory, min 5; co najmniej 10,5 ml 

8. Temperówki  5 sztuk różne kolory 

9. Okładka do bindowania  
100 szt Różne kolory 

 

10. 
Antyrama 
 

15 szt. Drewno, 10x15 cm 

 

 

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do: 

 

1) Dostarczenia materiałów na zajęcia animacyjne w zależności od zgłaszanych potrzeb przez 

uczestników projektu „Centrum Wielu Pokoleń”. 

2) Realizacji zamówienia w terminie od 17 listopada 2017 roku do 31 lipca 2019 roku – 

łącznie szacuje się zamówienie na minimum 86 spotkań (dla 15 osób x średnio 4 

spotkania w miesiącu po 5 godzin w tygodniu przez okres 24 miesięcy). Zajęcia mogą być 

prowadzone 2x w tygodniu po 2,5h. Czyli zrealizuje minimum 86 dostaw na ul. Jarużyńską 

9 w Bydgoszczy w godzinach od 8:00 do 16:00. Zakłada się możliwość dostarczenia 

materiałów 1 x w mcu na bazie zapotrzebowania dostarczanego przez Zamawiającego z 

wyprzedzeniem mcznym na bazie harmonogramu zajęć. 
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3) Materiały będą dostosowane do potrzeb Uczestników projektu, osób starszych i 

niesamodzielnych. 

4) Świadczenia usługi na najwyższym poziomie, a mianowicie Wykonawca powinien 

posiadać minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń. 

4. Dodatkowe informacje:  

1) Czas realizacji zajęć w godzinach między 8.00 a 15.00 w dni powszednie.  

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób 

uczestniczących w zajęciach.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej akceptacji zaplanowanych zakupów .W 

razie stwierdzenia nieadekwatności materiałów w stosunku do oczekiwań uczestników  

w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do zmiany zakupowanych materiałów do zajęć po 

otrzymaniu zgłoszenia. 

5. Wymagania dotyczące Oferenta: 
5.1 Doświadczenie Oferenta. Oferent winien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w 

świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia. W ofercie należy oświadczyć 

posiadanie doświadczenia. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobligowany będzie 

dostarczyć kopię dokumentu poświadczającego doświadczenie (np. zaświadczenie od 

zleceniodawcy, referencje wskazujące okres współpracy itp.) oraz aktualny, właściwy dla 

Oferenta, dokument rejestrowy wskazujący zakres prowadzonej działalności.  

5.2 Baza własna Oferenta. Oferent winien dysponować zapleczem niezbędnym dla realizacji 

usługi.  Zamawiający będzie przygotowywał i dostarczał harmonogram i tematykę zajęć 

oraz wymagane materiały z miesięcznym wyprzedzeniem, na bazie którego 

Wykonawca/Oferent będzie przedstawiał planowane do zakupu materiały i uzyskiwał 

akceptację Zamawiającego.  

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które spełniają 
warunki opisane w punkcie 5.  

2. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana  
wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń.  

3. Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie wykluczony z 
udziału w postępowaniu. 

4. Podmioty Ekonomii Społecznej będą dodatkowo punktowane. (Podmioty Ekonomii 
Społecznej (PES) tj. takie, spełniają definicję „podmiotu ekonomii społecznej” stosowaną 
w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.).  

5. Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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, 
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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. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych  
w dokumentach. 

7. Kryteria oceny oferty - informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

1. cena oferty brutto (C) o znaczeniu 50 % (50 pkt.); 

2. podmiot ekonomii społecznej 50% (50 pkt.) 

 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: 

L = C +E 

 gdzie: 

 L –  całkowita liczba punktów, 

 C –  punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”, 

 E - punkty uzyskane w kryterium „podmiot ekonomii społecznej”  

 2) Ocena punktowa w kryterium „cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie 

 wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru: 

liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 50 pkt. 

 3) Ocena punktowa w kryterium „podmiot ekonomii społecznej” - 50 pkt dla podmiotu 

 spełniającego kryterium 

 Łączna maksymalna ilość punktów przy wycenie wynosi 100. 

8 Termin składania ofert - Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2) Oferta musi zawierać: 

 Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem (Załącznik nr 1), 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków  opisanych w punkcie 5 Załącznik nr 2). 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

zgodny ze wzorem (Załączniku nr 3),  

 Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych w zakresie statusu Oferenta 

(Załącznik nr 4) 

3) Forma złożenia oferty: W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia 

Formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1 i złożenia go w terminie do 13 

listopada 2017 roku w jednej z następujących form: 

 drogą elektroniczną: biuro@proomnis.org.pl (podpisany skan dokumentów) 

 drogą pocztową/osobiście: ul. Jarużyńską 9, 85-790 Bydgoszcz (liczy się data 

wpływu oferty do biura) 

4) Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

5) Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą 

odrzucone. 

mailto:biuro@proomnis.org.pl
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6) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail:  

biuro@proomnis.org.pl 

9 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, tj. 

Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia 

określonych w rozdziale 6 ust. 6  Zapytania ofertowego; 

2) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków 

udziału w postępowaniu; 

3) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, jej złożenie 

stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) nie zostanie złożona w formie pisemnej;  

6) będzie  nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

10 Postanowienia dodatkowe i  końcowe 

1) Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za 

koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań 

wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym upoważnionym instytucjom 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym 

dokumentów finansowych. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.  

4) Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania 

ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie  

z przyjętymi  kryteriami oceny ofert. 

5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

6) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.  

7) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad. 

8) Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku:  

a) braku ofert niepodlegających odrzuceniu, 

mailto:fkr@rc-online.eu
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b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) w przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania, skutkującej ryzykiem 

uznania części lub całości wydatków poniesionych w wyniku zawarcia umowy  

z Wykonawcą za niekwalifikowalne w rozumieniu wytycznych Instytucji Zarządzającej dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 

2014 - 2020  na lata 2014-2020. 

d) bez podawania przyczyny 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w postępowaniu.  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

Zamawiającym zgodny ze wzorem 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych w zakresie statusu 

Oferenta 

 

/-------/ 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2017 Rozeznanie rynku 

Wzór oferty 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 4/2017, informuję, że jestem zainteresowany realizacją 

zamówienia zgodnie z treścią zapytania na dostawę materiałów do prowadzenia zajęć animacyjnych na 

rzecz uczestników projektu „Centrum Wielu Pokoleń” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3.  Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Umowa nr: 

UM_SE.433.1.147.2017 

Dane Oferenta: 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, adres lub 

siedziba, numer NIP, telefon do 

kontaktu 

 

1. Doświadczenie Oferenta – informacja o spełnieniu warunku udziału 

 

Oświadczam, że posiadam co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usługi podobnej do zamawianej. 

Do oferty załączam dokumenty poświadczające ww. doświadczenie, tj.: kopia 

………………………………………………………………………………. 

2. Stosowanie aspektów społecznych w zakresie statusu Oferenta 

 

[Proszę zaznaczyć właściwe:]  

☐ jestem podmiotem ekonomii społecznej,  

☐ nie jestem podmiotem ekonomii społecznej. 

W przypadku zaznaczenia „jestem podmiotem ekonomii społecznej” należy złożyć oświadczenie zgodne z 

załącznikiem nr 4. 

3. Proponowana cena za realizację usługi – cena w odniesieniu do 1 kompletu materiałów dla 

minimum 15 osób na potrzeby zajęć animacyjnych brutto, uwzględniająca wszystkie koszty 

Zamawiającego (w tym VAT, koszty innych podatków, ewentualnie ubezpieczeń społecznych i 

innych składowych wynagrodzenia) oraz całkowita wartość zamówienia. 

1. Cena brutto za 1 komplet materiałów do zajęć 
animacyjnych dla minimum 15 osób w przeliczeniu na 
1 zajęcia (cyfrą i słownie): 

……….. (słownie: ………………………./100) brutto 

2. Wartość całkowita zamówienia stanowiąca iloczyn 
kompletu materiałów na 1 spotkanie animacyjne dla 
15 osób i liczby spotkań czyli 86 

 

Cena kompletu  (wiersz powyżej) x 86= 

………………………………………………..………. 
(słownie………………………………………………….) brutto 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  
pieczątka i podpis/podpisy Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego nr 4/2017 Rozeznanie rynku 

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu 

 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
(nazwa/imię i nazwisko oraz adres Oferenta  
lub pieczęć Oferenta) 

 

Niniejszym oświadczam, że przystępując do udziału w postępowaniu nr 4/2017 w ramach 

projektu „Centrum Wielu Pokoleń” : 

1) Oświadczam, że posiadam co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług 

stanowiących przedmiot zamówienia. Potwierdzeniem doświadczenia są następujące dokumenty 

(proszę wypełnić): 

a)………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………… 

c)…………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  
pieczątka i podpis/podpisy Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

nr 4/2017 Rozeznanie rynku 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym  

 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
(nazwa/imię i nazwisko oraz adres Oferenta  
lub pieczęć Oferenta) 

 

Niniejszym oświadczam, że przystępując do udziału w postępowaniu nr 4/2017 w ramach 

projektu „Centrum Wielu Pokoleń” nie jestem powiązany z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

(a.) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

(b.) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

(c.) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

(d.) pozostawania 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. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  
pieczątka i podpis/podpisy Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

nr 4/2017 Rozeznanie rynku 

Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych w zakresie statusu Oferenta  

 

………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
(nazwa/imię i nazwisko oraz adres Oferenta  
lub pieczęć Oferenta) 
 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 4/2017 w ramach projektu 
„Centrum Wielu Pokoleń” oświadczam/oświadczamy, że nasz podmiot jest podmiotem ekonomii 
społecznej, tj. spełnia definicję „podmiotu ekonomii społecznej” stosowaną w „Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju z dn. 03 kwietnia 2016 roku, zgodnie z którą 
„podmiot ekonomii społecznej to: 
(a.) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 
(b.) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym: 
i) CIS i KIS; 
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

(c.) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z 
późn. zm.); 

(d.) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę 
można podzielić na następujące podgrupy: 

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z 
której zyski wspierają realizację celów statutowych; 
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i 
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 21); 
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie 
więcej niż 50%. 

Jednocześnie oświadczam, iż na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
dokumenty potwierdzające fakt posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z powyższą 
definicją. 

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

pieczątka i podpis/podpisy Wykonawcy 
 

 


