
Europeiskie SAMORZĄD WOJEWÓOZIWA Unia Europejska
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Kalisz, dnia 14 października 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2016
w związku z realizacją projektu nr RPWP.01.05.02-30-0314/15

pn.: „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań
rozwojowych” w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.5.2 Strona

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Englishsquare.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz
tel: +48 600 577 235, faks: +48625940102
e-mail: office@engl shsguare.pl
www: http -//englishsguare.pl/

Przedmiot działalności zamawiającego obejmuje obszary:

Zamawiający prowadzi działalność w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze szeroko
rozumianego e-nauczania.

Skrócona informacja o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy informatycznej do zarządzania rozwojem pracowników
w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników
wraz z biblioteką działań rozwojowych”.

II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA—OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego Platformy do Zarządzania Rozwojem
Pracowników w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem
pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”.

11.2 Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016) oraz w Wytycznych
Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020w sprawie
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa
Wiei kopolskiego).

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.).
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11.3 Nazwa i kod zamówienia WspólnySłownikZamówień (CPV)

72210000-O Usługi programowania pakietów oprogramowania

72212931 4 Usługi opracowywania oprogramowania szkoleniowego

II.4Tytułprojektu: Strona I 2
„Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań
rozwojowych”.

11.5 Nazwa programu, osi priorytetowej i działania w ramach których planowana jest realizacja projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
DZIAŁANIE: 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
PODDZIAŁ4NIE: 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

11.6 Rodzaj zamówienia: usługi

11.7 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy informatycznej do zarządzania rozwojem pracowników
w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników
wraz z biblioteką działań rozwojowych”.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie następujących elementów platformy:

MODUŁ 1 - Moduł rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS), powiązany z określonymi
potrzebami biznesowymi przedsiębiorstwa (planowane zyski, przychody, obroty i inne wskaźniki) oraz
wskaźnikami KPI (ang. Key Performance Indicators - kluczowymi wskaźnikami efektywności) poszczególnych
działów i stanowisk.

MODUŁ 2 - Moduł rozwojowy, dający możliwość realizacji wybranych działań rozwojowych, bazujących na
modelach kompetencyjnych, umożliwiający wdrożenie bądź zastosowanie systemów zarządzania
kompetencjami. Moduł pozwoli na realizację kompleksowego scenariusza rozwoju danego pracownika,
obejmującego zastosowanie uzupełniających się działań rozwojowych zgodnie z koncepcją blended
earningu. Moduł pozwoli zarówno na automatyczne zaprojektowanie ścieżki rozwoju pracownika, jak i
wsparcie jej realizacji na wszystkich etapach przy wykorzystaniu:

- podplatformy e-learningowej z elementami grywalizacji wraz z gotowymi do wykorzystania szkoleniami
elektronicznymi zdanego tematu,

- proponowanych przez platformę scenariuszy szkoleń stacjonarnych wraz ze szczegółowym opisem
dedykowanych ćwiczeń J zadań szkoleniowych w ramach kursów. Prezentacja scenariuszy pozwoli na
wykorzystanie przez daną organizację zarówno trenerów wewnętrznych, jaki zewnętrznych — platforma nie
będzie narzucała rozwiązania w tym zakresie,

MODUŁ 3 - Moduł polityki wdrożeniowej zapewniający wsparcie poszkoleniowe, służące wzmocnieniu
efektów szkoleń poprzez dalszą pracę z uczestnikami, jak również ich przełożonymi. Wykorzystanie modułu
ułatwi transfer wiedzy i zastosowanie efektów dzialań rozwojowych w codziennej pracy, szczegółowe
wyznaczenie celów i zadań oraz powiązanie ich z KPI. W ramach Platformy, Po każdym zrealizowanym
działaniu rozwojowym, uczestnik szczegółowo planuje, jak wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności w
praktyce za pośrednictwem platformy wyznaczane będą cele według metodologii SMART(ER). Cele te
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wiązane będą przez platformę ze wskaźnikami KPI, tj. wskaźnikami służącymi do pomiaru realizacji celów
organizacji. Wsparcie na tym etapie jest realizowane za pośrednictwem funkcjonalności:

- podplatformy coachingowej, ukierunkowanej na rozwój konkretnej umiejętności,

- zapewnienia każdemu uczestnikowi opieki wirtualnego opiekuna (wirtualnego mentora), dbającego o
utrzymanie zaangażowania, przypominającego o szkoleniach i coachingach, skłaniającego do wykorzystania
w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności. Strona I 3

MODUŁ 4 - Moduł ewaluacyjny — pozwalający na ewaluację efektywności działań rozwojowych na 4
poziomach wg metodyki Kirkpatricka oraz uzupełnienie jej o piąty poziom ewaluacji — obliczanie wskaźnika
zwrotu z inwestycji ROI (ang. Return on Investment) dla zrealizowanych działań.

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z zapisami dokumentu ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE
PLATFORMY ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PLATFORMY, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.

11.8 Termin realizacji zamówienia

Zgodny z ofertą, ale nie później niż do 30 czerwca 2017 roku. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu
podpisania protokołu sporządzonego na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stwierdzającego
bez zastrzeżeń wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

W Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca
wskazuje termin realizacji zamówienia dla całości przedmiotu zamówienia oraz dla każdego z Modułów
wskazanych w pkt. 11.7 Zapytania ofertowego.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty terminu realizacji zamówienia dla całości
przedmiotu zamówienia lub dla któregokolwiek z Modułów późniejszego niż 30 czerwca 2017 roku, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu realizacji zamówienia dla całości
przedmiotu zamówienia lub dla któregokolwiek z Modułów, oferta Wykonawcy również zostanie odrzucona
jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

11.9 Miejsce realizacji zamówienia

ul. Fabryczna 1, 62 800 Kalisz (woj. wielkopolske).

Ill. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. 0 zamówienie nie może ubiegać się Wykonawca, będący podmiotem:
1.1 którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjęciu korzyści
majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowe;

1.2 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

1.3 wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;

1.4 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
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restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono;

1.5 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych; Strona 4

1.6 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą
złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza oferty
„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania”.

3. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są również Wykonawcy 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu współce 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego
zamówienia, o których mowa w pkt. 3 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie
własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty „Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym”.

5. ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zapytanie ofertowe jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego
http ://engl ishsgua re . pl/.

2. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz musi być zgodna z treścią Zapytania
ofertowego. Oferty, które nie zostaną złożone na Formularzu oferty pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w pkt. Ill Zapytania ofertowego.

5. Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie strony
oferty w tym wszystkie załączniki — winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym.

6. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych
czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
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określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
nota riusza .

7. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one Strona 5
braki lub też złożyli dokumenty oświadczenia zawierające błędy do ich
korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres
wymaganych korekt/uzupełnień/wyjaśnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze
formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

i. wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe wraz załącznikami należy składać w formie
elektronicznej na adres office~englishsguare.pl lub w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby
Zamawiającego: ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz (decyduje data dostarczenia przesyłki), lub bezpośrednio
w siedzibie zamawiającego: ul. Fabryczna 1, 62 800 Kalisz (decyduje data dostarczenia oferty). W
przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do
korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF i
powinny mieć formę zeskanowanego podpisanego dokumentu (obrazu dokumentu).

2. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016”.

3. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe
nr 1/10/2016”.

4. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 28 października 2016 r. o godz. 16:00.

5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O fakcie tym
każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał Zapytanie ofertowe, zamieści
stosowną informację na swojej stronie internetowej pod adresem http://englishsguare.pl/.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY

1. Oferty Wykonawców nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania
ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
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KRYTERIUM OCENY WAGA OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEł.NIENIE DANEGO KRYTERIUM
OFERT PUNKTOWA OCENY

W kryterium „Całkowita cena netto” Zamawiający dokona oceny na podstawie
informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, porównując
całkowite ceny netto ofert w złotych polskich (PLN).
Całkowita cena netto wykonania zamówienia powinna być wyrażona licz~tś~~,

Całkowita cena oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. netto 70 Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób

następujący:
całkowita cena netto najtańszej spośród złożonych ofert ~ 70

całkowita cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać w kryterium „Całkowita cena netto” maksymalnie 70
punktów.

W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający dokona oceny na podstawie
informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Okres gwarancji
liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12
miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
Zapytania ofertowego.

2. Okres gwarancji 30 W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji,
oferta Wykonawcy również zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób
następujący:

okres gwarancji badanej oferty ~ 30
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

Oferta może otrzymać w kryterium „Okres gwarancji” maksymalnie 30
punktów.

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów
możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.

3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła wszystkie
warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz wtoku oceny uzyska największą liczbę
punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w każdym z kryteriów oceny.

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz umieści
stosowną informację na swojej stronie internetowej pod adresem h p://engl shsguare.pl/.

6. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru
oferty lub do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują żadne
roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek
z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

VIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
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i.. wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli
wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie Po upływie
terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie ofertowe, oraz umieści na swojej stronie internetowej pod Strona I 7
adresem http://englishsguare.pl/. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.

2. Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego lub mailem office@englishsguare.pl.
Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich
otrzymania.

3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania
ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Zapytanie ofertowe
oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem http://enRlishsguare.pl/.

4. W przypadku gdy zmiana Zapytania ofertowego powodować będzie konieczność modyfikacji ofert,
Zamawiający w trybie opisanym w pkt 3 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

IX. ZAPISY UMOWY Z WYKONAWCĄ

1. Z wykonawcą wybranym wtoku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie podpisana
umowa o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTEPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty w zakresie terminu realizacji poszczególnych części zamówienia zgodnie z zapisami 5 3
ust. 2 wzoru umowy z Wykonawcą, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
ofertowego. Zmiana ostatecznego terminu realizacji zamówienia określonego na 30 czerwca 2017
roku na późniejszy będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie okresu realizacji projektu
pn. „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką
działań rozwojowych”. W przypadku braku takiej zgody zmiana ostatecznego terminu realizacji
zamówienia na późniejszy niż 30 czerwca 2017 roku będzie niemożliwa.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych niż wskazane w pkt. 1 powyżej zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następującym zakresie i przypadkach:

2.1 Wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” dla celów umowy oznacza wydarzenie nieprzewidywalne
i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.

2.2 W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu
zamówienia lub zmiana technologii — poprawa musi zostać zatwierdzona przez
Zamawiającego;

b) zmiany stawek podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych;
c) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub

zaleceń Instytucji Zarządzającej, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia;
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d) zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji
jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to
związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana
zmiana może wpłynąć na zwiększenie kosztów w wykonaniu niniejszej umowy, czy obniżenie jakości
wykonania. Strona I

Prezes Zarządt

Zuzanna
Engllshsquare.pI Sp. z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1
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