
 

Collegium Mazovia 
Innowacyjna Szkoła Wyższa
 
ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
Warszawa, 11 kwietnia  2012 r.
 

 

 

 

Zaproszenie Nr SPIN OFF/612-5/2012
do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń managerskich w temacie

Modeli biznesowych firm typu spin off
w ramach projektu „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off”

 
W związku z realizacją projektu „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mając na względzie 
postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności zapraszamy do 
składania oferty w ramach poniższego zapytania ofertowego:

 
Zapytanie ofertowe

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności w ramach PO KL

1.  
 

Nazwa i adres 
zamawiającego

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

NIP: 821-21-02-933, REGON: 711643331

2.  Tytuł projektu
Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach projektu:

„Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off”

3.  
Tryb 
zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki” 

4.  
Przedmiot 
zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia cyklu szkoleń w ramach projektu: "Model 
biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” w temacie Modeli biznesowych firm typu 
spin off.



5.  

Szczegółowy 
opis 
przedmiotu 
zamówienia

1. Szkolenia są adresowane do studentów I, II i III stopnia studiów oraz 
absolwentów uczelni do 12 miesięcy od ukończenia studiów.

2. Grupa szkoleniowa liczyć będzie około 15 uczestników.
3. Każde szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych, z przerwami na wypoczynek i posiłki. 
4. Na tematykę składa się cykl szkoleń (moduł) stanowiących wprowadzający 

uczestników w zagadnienie modeli biznesowych firm typu spin off. Na cykl 
składają się cztery szkolenia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 
szkoleń w ramach dwóch modułów w zakresie tematycznym:

a. Komunikacja społeczna
b. Podejmowanie decyzji

5. Każde szkolenie zostanie powtórzone dla siedmiu  grup szkoleniowych. 
6. Szkolenia będą się odbywały w Warszawie przy ulicy Miodowej 1 lub w Siedlcach, 

przy ulicy Sokołowskiej 161, w terminie od 24 kwietnia  do 31 grudnia 2012 
roku, w dniach roboczych i weekendowych. Wstępny harmonogram szkoleń 
zamieszczony jest na stronie projektu www.spinoff.mazovia.edu.pl. Zmiany w 
harmonogramie będą uwzględniały oczekiwania uczestników przy każdorazowym 
uzgodnieniu terminu z trenerem.

7. Wysokość wynagrodzenia zostanie obliczona według stawki za jedną godzinę 
lekcyjną w wysokości brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności 
niezbędne do wykonania zadania trenera w sposób samodzielny, profesjonalny 
i uwzględniający oczekiwania i standardy analogiczne do szkoleń na poziomie 
akademickim, w tym opracowanie autorskiego programu kształcenia i materiałów 
dydaktycznych oraz konsultacje.

6.  

Wspólny  
Słownik 
Zamówień 
(CPV)

 80500000-9

7.  
Termin 
realizacji 
zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 24 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku.



8.  
Kryteria oceny 
ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. wysokość stawki za jedno szkolenie w kwocie brutto;
2. przedstawienia do wyboru Zamawiającego co najmniej 4 trenerów posiadających 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć w przedmiotowej tematyce na poziomie 
akademickim (dla studentów) posiadających ponadto:

a. doświadczenie trenera - wykonanie  szkoleń, wykładów  i coachingu w 
wymiarze łącznym nie mniejszym niż 1000 godzin lekcyjnych;

b. doświadczenie biznesowe - pełnienie funkcji kierowniczych w 
przedsiębiorstwach, w okresie łącznym co najmniej 5 lat;

3. zgodności  programu szkoleniowego z celami dydaktycznymi cyklu w zakresie:
a. stosowanie metod szkoleniowych aktywizujących uczestników,
b. spełnienia celów projektu przez  autorski program szkolenia.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wymagania oraz uzyska najwyższą 
liczbę punktów, obliczoną dla ofert następująco: 

a. za ofertę ceny liczbę puntów wynikającą ze wzoru: liczba pkt. = (najniższa 
cena oferty / cena badanej oferty) x 60 pkt,

b. za spełnienie kryterium 2a - 10 pkt. a za każde kolejne 100 godzin 
doświadczenia dodatkowo 1 pkt, jednak nie więcej niż 15 pkt łącznie.

c.za spełnienie kryterium 2b - 10 pkt. a za każdy kolejny rok doświadczenia  
biznesowego 1  pkt, jednak w sumie za kryterium nie więcej niż 15 pkt.

d. za zastosowanie adekwatnej metody aktywizacji uczestników - kryterium 3a 
- po 1 pkt za każdą z metod, jednak nie więcej niż 10 pkt. łącznie,

e. za ocenę programu szkoleniowego - kryterium 4a - po 1 pkt za zgodność 
z każdym z celów szczegółowych szkolenia, jednak nie więcej niż 10 pkt. 
łącznie. 

9.  
Wymagania w 
stosunku do 
Wykonawcy

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności 
lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, a jeżeli przepisy nie nakładają takiego obowiązku, Wykonawca 
musi wylegitymować się doświadczeniem w wykonywaniu usług szkoleniowych 
porównywalnych z przedmiotem zamówienia w okresie co najmniej 3 lat. 

2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, co 
stwierdza w stosownym oświadczeniu.

4. Przedstawieni trenerzy oraz osoby reprezentujące muszą spełniać wymogi udziału 
w projekcie, oświadczając to zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5.



10.  
Informacje 
dodatkowe

1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym 
udzielenia odpowiedzi na pytania Oferentów:  Joanna Kosiek, e-mail: 
joanna.kosiek@mazovia.edu.pl, tel. 022 634 36 21.

2. Informacje o przedmiocie zamówienia i celach szkoleniowych zawarte są na 
stronie projektu www.spinoff.mazovia.edu.pl.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia zmian w oferowanym 
programie szkoleniowym, w szczególności w zakresie skoordynowania treści 
nauczania poszczególnych szkoleń.

4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania w 
zakresie  terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść 
składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do 
których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i  jest ono dla nich wiążące.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru 
oferty. 

7. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest jednoznaczne z 
akceptacją postanowień umowy.

11.  
Sposób 
przygotowania 
oferty

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku załącznik nr 1, w języku polskim, w 
formie pisemnej (nieścieralnej).

2. Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

b. CV zawodowe trenerów (w formacie europejskim), 
c. opis oferowanego programu szkoleniowego,
d. opis oferowanych metod szkoleniowych,
e. oświadczenie  o braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z 

załącznikiem nr 3,
f. oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów zgodnie z 

załącznikiem nr 4,
g. oświadczenie o  zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Program szkolenia, o którym mowa w p.11.2.b musi obejmować  8 h 

dydaktycznych i musi  spełniać cele projektu, pod rygorem odrzucenia oferty, w 
tym szczególnie: nabycie wiedzy przez uczestników projektu w zakresie narzędzi 
projektowania i zarządzani firmami typu spin off oraz poznanie najlepszych 
polskich i zagranicznych praktyk inicjowania i zarządzania firmami typu spin off.

4. Opis metod szkoleniowych, o którym mowa w p.11.2.c powinien zawierać opis 
metody realizacji zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem metod aktywizacji 
uczestników szkolenia, jak np: pokazy,  gry dydaktyczne.

5. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną i oznaczona 
datą sporządzenia.

6. Oferta powinna zawierać  adres lub siedzibę oferenta i dane kontaktowe (numer 
telefonu, adres e-mail).

7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani wariantowych.



12.  
Miejsce 
i termin 
składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub wysłać pocztą, w  
zamkniętej kopercie na której należy umieścić zapis „Odpowiedź na zapytanie 
ofertowe nr SPIN OFF/612-5/2012 dla Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 
Wyższej w ramach projektu „Model biznesowy Budowy i rozwoju firm spin off” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” .

2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 kwietnia 2012 r. do godziny 13:00.  
Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.  Za termin złożenia oferty 
przyjmuje się datę jej wpływu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w biurze projektu w Warszawie, przy ulicy Miodowej 1, w 
dniu 23 kwietnia 2012 r. o godzinie 16.

4. Informacja o pełnych wynikach postępowania będzie dostępna w siedzibie Biura 
Projektu a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej pod adresem www.mazovia.edu.pl.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: 
www.mazovia.edu.pl

13.  Załączniki 

załącznik nr 1 – wzór oferty
załącznik nr 2 – projekt umowy
załącznik nr 3 - oświadczenie  o braku powiązań osobowych i kapitałowych
załącznik nr 4 - oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów
załącznik nr 5 - oświadczenie o  zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

 
 
 
 



 
Załącznik nr 1
do Zaproszenia nr SPIN OFF/612-5/2012
 

 

……………………………………
(pieczęć wykonawcy)        

 

OFERTA
do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń managerskich w temacie

Modeli biznesowych firm typu spin off
w ramach projektu „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off”

 

Zamawiający:

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161; 08-110 Siedlce 

NIP 821-21-02-933; REGON 711643331

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………….………

Siedziba …………………………………………………………………………...………………

Nr telefonu/fax. ……………………………………………

Nr NIP/Pesel…………………………… Nr REGON (jeśli dotyczy) ……………………………

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego Wybór wykonawcy do przeprowadzenia 

cyklu szkoleń w ramach projektu: "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” w temacie 

Modeli biznesowych firm typu spin off, składam ofertę następującej treści:

 

Oferuję przeprowadzenie szkoleń za wynagrodzenie obliczone według stawki za jedno szkolenie 

w wysokości brutto …....... zł (słownie: …......................................................). 

1. Informacje dodatkowe: 

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

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

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

.............................................................................................................................................



2. Zobowiązuję  się  do  wykonania  zamówienia  w  terminie  od dnia 24 kwietnia do dnia 

31.12.2012 zgodnie z uzgodnionym harmonogramem szkoleń.

3. Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności objętej projektem umowy.

5.Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do 

rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi w projekcie 

umowy.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia 

oferty.

7. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu.

8. Integralną część niniejszej oferty stanowią:

a. CV zawodowe trenerów.
b. Opis programu szkoleniowego.
c. Opis oferowanych metod szkoleniowych.
d. Inne: 

● ……………………………………………………………………………………....……
● ……………………………………………………………………………………....……
● ……………………………………………………………………………………....……

 
 
……………………………. …........                                         ……………………………………………
Miejscowość i data                                                                             uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 



Załącznik nr 2 do zaproszenia SPIN OFF/612-5/2012

UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
 NR ……../2012

realizowana w ramach projektu
 Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off

w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 
zawarta w dniu ....................................pomiędzy:
Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą z siedzibą w Siedlcach, przy 
ul. Sokołowskiej 161, reprezentowaną przez kanclerza mgr. inż. arch. Mariusza 
Szabłowskiego, zwaną dalej Zamawiającym,
 
a
 
............................................................. z siedzibą w …………...........................................................
PESEL:………. , NIP:………… , REGON: zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia cyklu szkoleń 
managerskich na temat Modeli biznesowych firm typu spin off w ramach projektu „Model 
biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” pod tytułem:

a. Komunikacja społeczna
b. Podejmowanie decyzji

2. Szkolenia są składnikiem cyklu szkoleniowego Modułu II oraz Modułu III  zgodnie z 
projektem Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off.

3. Szkolenia adresowane są do studentów I, II i III stopnia studiów oraz absolwentów i będą się 
odbywać w grupach szkoleniowych po około 15 uczestników.

4.Każde szkolenie trwa dwa dni, po osiem godzin dzienne (łącznie szesnaście godzin 
dydaktycznych), z przerwami na obiady i po dwie przerwy kawowe dziennie.

5. Szkolenie zostanie powtórzone dla siedmiu grup szkoleniowych, przy czym zmiana liczby 
grup szkoleniowych wynikająca z potrzeby realizacji Projektu nie stanowi zmiany umowy.

6. Szkolenia odbywały się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej 1 lub w Siedlcach, przy ulicy 
Sokołowskiej 161.

7. Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkoleń według wzorów przekazanych przez 
Zamawiającego (dzienniki szkoleń, materiały kontrolne (testy itp.), ankiety ewaluacyjne).

8.Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania szkoleń zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego programem szkoleniowym.

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały dydaktyczne dla uczestników w formie 
elektronicznej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Materiały dydaktyczne w ramach 
szkolenia powinny zostać oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10.Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru materiałów dydaktycznych, na 
Zamawiającego przechodzi własność całości autorskich praw majątkowych do materiałów 



dydaktycznych. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autora, 
zaś Zamawiającemu służy prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego.

11.Zamawiający może wykorzystać przedmiot Umowy z każdorazowym powołaniem się na 
autorstwo Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych) w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie używania,
b. w zakresie wykorzystania w całości,
c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową,

d. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

e. w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 4. 4) - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne 
udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym.

12.Integralną częścią umowy jest Zaproszenie Nr SPIN OFF/612-5/2012 do złożenia oferty 
oraz oferta Wykonawcy na przeprowadzenie cyklu szkoleń managerskich w temacie Modeli 
biznesowych firm typu spin off wraz z załącznikami.

§ 2

Czas obowiązywania

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło do dnia 31 marca 2013 roku.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie obowiązków określonych w § 1 niniejszej umowy otrzyma 
wynagrodzenie umowne w wysokości stanowiącej  iloczyn prawidłowo zrealizowanych 
szkoleń i stawki za jedno szkolenie w wysokości brutto …...... zł (słownie …................... ).

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania umowy w 
sposób samodzielny, profesjonalny i uwzględniający oczekiwania i standardy analogiczne do 
szkoleń na poziomie akademickim, w tym opracowanie autorskiego programu kształcenia i 
materiałów dydaktycznych oraz niezbędne konsultacje dla uczestników szkoleń.

3.Wykonawca w celu rozliczenia ilości wykonanych godzin dydaktycznych i otrzymania 
wynagrodzenia zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania szkoleń oraz 
dokumentacji szkoleń wskazanej przez Zamawiającego.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie przelewem na konto bankowe określone w fakturze w 
terminie 14 dni od złożenia prawidłowej faktury. 

5.Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż wykonanie niniejszej umowy jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektu Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off w ramach 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.



§ 4

Warunki wykonywania dzieła

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonają osoby wskazane w ofercie i 
zaakceptowane do prowadzenia zajęć przez Zamawiającego. Wykonawca nie może 
powierzyć wykonania swoich obowiązków w całości ani w części innej firmie ani innej niż 
wskazane osoby.

2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dzieła z należytą starannością, a także 
obowiązany jest dbać i chronić interesy Zamawiającego w zakresie jego działalności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń we wskazane dni, potwierdzone na 
tydzień przez rozpoczęciem szkoleń a także dołoży starań w przypadku, gdy zajdzie potrzeba 
dostosowania harmonogramu szkoleń do wymagań uczestników.

4.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że celem szkoleń jest nabycie wiedzy przez 
Uczestników Projektu w zakresie narzędzi projektowania i zarządzania firmami typu spin 
off oraz poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk inicjowania i zarządzania 
firmami typu spin off.

5.Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania programu szkolenia oraz metod 
dydaktycznych do uwag i wymagań Zamawiającego.

6. Wykonawca deklaruje dostosowanie programu szkoleń do celu projektu oraz współpracę 
przy ustalaniu sposobu weryfikacji wiedzy nabytej przez uczestników, który będzie 
opracowany przez Zamawiającego.

§ 5

Poufność

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej 
umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich 
informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zleceniodawcę w związku 
z wykonaniem niniejszej umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych 
w umowie.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, które:
a. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, 

orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia 
poufności tych informacji.

c. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz.926, z późn. zm.)

§ 6

Rozwiązanie umowy



1.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę czynności 
określonych niniejszą umową, w szczególności naruszenia ogólnie przyjętych zasad 
etycznych i jakościowych kształcenia na poziomie akademickim.

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
§ 7

Zmiany umowy
1. Uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. Dodatkowe porozumienie w innej formie są bezskuteczne.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego.
3. Kwestie sporne mogące wynikać z niniejszej umowy strony rozwiążą polubownie, a w 

przypadku niezałatwienia sporu kwestie te rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
 ze stron.

 

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

Zamawiający                         Wykonawca

 
 

                                                 
 

 



Załącznik nr 3 do zaproszenia SPIN OFF/612-5/2012
 

 

………………………..…., dnia .......................

 

 

....................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że …........................................................................ 

nie ma powiązań kapitałowych i osobowych z Collegium Mazovia Innowacyjną Szkoła Wyższą, 

która realizuje projekt “Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla 

współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

 

…………………………………………….

 

(podpis Wykonawcy)

 



Załącznik nr 4 do zaproszenia SPIN OFF/612-5/2012

 

OŚWIADCZENIE
o zaangażowaniu w realizację innych projektów

 
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że przedstawieni trenerzy aktualnie są /nie 

są* zaangażowani(a) w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL jak 
również w ramach innych programów NSRO:
 

lp Imię i Nazwisko Nazwa beneficjenta i nr 
umowy o dofinansowanie

Pełnione 
stanowisko w 
projekcie

Forma 
zatrudnienia

Wymiar 
zaangażo
wania

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 

…………………………………………………
         Data i czytelny podpis

 
*niewłaściwe wykreślić

 

 



Załącznik nr 5 do zaproszenia SPIN OFF/612-5/2012

 

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

       Imię i nazwisko                                                                            Miejscowość i data

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o  zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że aktualnie nie jestem/jestem* 
zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (PO KL)** tj. w……………………………………………………………………………..

(nazwa i adres instytucji)
 
na stanowisku …………………………………………………………………………...
 
 

………………………………………..…
       Data i czytelny podpis

 
*niewłaściwe wykreślić

**Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzająca, 
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucje Pośrednicząca II stopnia), 
Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajowa Instytucję Wspomagającą.
 


