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IV Termin wykonania zamówienia: 
Planowany termin realizacji usług: od końca września – do końca października 2017 roku. 
 
Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu 
postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług 
w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin 
indywidualnego doradztwa poszkoleniowego. 
 
 
V Opis warunków udziału w postępowaniu: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu). 
a) Posiadają min. 200 godzin lub 2 lata doświadczenia zawodowego (w okresie 3 ostatnich lat) 

związanego ze świadczeniem usług doradczych przy przygotowywaniu biznesplanów/  
doradztwem biznesowym/doradztwem marketingowym/wykonywaniu usług doradczych 
tożsamych rodzajowo (ocena na podstawie Załącznika nr 2). 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4). 

3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika 
nr 5). 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 
przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego 
zapytania. 
 
Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących 
załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.  
 
 
VI Informacje o wykluczeniu: 

1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji 
Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów 
lub podwójne finansowanie. 

2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są 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. 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 
przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego 
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