
 
 
 

            

 

(„część opisowa”) 

Lublin, dnia 01.VI.2017r.  

 

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. 

ul. Bohaterów Monte Cassino 53 

20-705 Lublin 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY 

- SZKOLENIA Z EGZAMINEM CERTYFIKUJĄCYM 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Szanowni Państwo, 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego 

w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI! nr  POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie 

szkoleń, których celem jest nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, 

niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest 

wsparcie - poprzez wysokiej jakości szkolenia oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego  dla 

maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. dla 3 grup szkoleniowych średnio 12 osobowych.  

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń 

prowadzących do nabycia kwalifikacji/kompetencji, a następnie certyfikacji zewnętrznej dla 

maksymalnie 36 UP: 

A) SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI ORAZ KOMPETENCJI: 

 

1. Pracownik obsługi biurowej z modułem komputerowym ECDL - 1 grupa 12 osobowa, w wymiarze 

120h/gr.(w tym 60 h teorii; 60 h praktyki), 15 spotkań/grupę. 

B) SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI: 

1. Grafik komputerowy - 1 grupa średnio 12 osobowa 168 h/gr.(w tym 84 teoria i 84 praktyki), 21 

spotkań/grupę. 

2. Programista aplikacji - 1 grupa średnio 12 osobowa 84 h/gr (w tym teoria i praktyka), 11 

spotkań/grupę. 

Szkolenia będą realizowane w okresie od VI.2017r. do I.2018r. Zastrzegamy możliwość 

przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. Szkolenia będą organizowane  

na terenie województwa lubelskiego. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

informacje o miejscach, w których powstaną grupy. 

Szkolenia będą dobierane indywidualnie do możliwości, wykształcenia i potrzeb UP podczas 

opracowywania Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym oraz będzie zgodny z 

zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy województwa lubelskiego. 

Szkolenia prowadzone będą w formie zajęć grupowych dla maksymalnie 36 UP, tj.: maksymalnie 3 

grup szkoleniowych średnio 12 osobowych. Łączna liczba godzin wszystkich szkoleń w ramach 



 
 
 

            

 

umowy wynosi: 372 godziny lekcyjne teorii i praktyki. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 

minut. Szkolenia będą realizowane w wymiarze 8 h dziennie, 4 dni w tygodniu i mają za zadanie 

przygotować UP do egzaminu zewnętrznego weryfikującego kwalifikacje/kompetencje. 

Warunkiem ukończenia szkolenia przez UP jest min. 80% obecności na zajęciach oraz pozytywne 

zaliczenie testu końcowego weryfikującego wiedzę. Szkolenia będą miały formę zajęć teoretycznych i 

praktycznych. 

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego prowadzącego do 

uzyskania certyfikatu/innego dokumentu  potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji zgodnie 

z Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na 

potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji z dnia 

26.04.2016r. oraz Wytycznymi  w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Egzamin certyfikujący odpowiedni dla danego szkolenia, zostanie przeprowadzony przez 

zewnętrzny podmiot do tego uprawniony niezależny od podmiotu realizującego szkolenia oraz w 

stosunku do Zamawiającego, mający na celu weryfikację kwalifikacji/kompetencji nabytych 

podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte 

kwalifikacje/kompetencje.  

W przypadku szkolenia „Pracownik obsługi biurowej z modułem komputerowym ECDL” UP 

przystąpią do dwóch egzaminów zewnętrznych: 

1. Potwierdzający kompetencje zgodnie z Wytycznymi  w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020 

2. Potwierdzający kwalifikacje – egzamin komputerowy ECDL lub równoważny1. 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób uczestniczących w egzaminach w zależności od 

końcowej frekwencji Uczestników Projektu w zajęciach szkoleniowych. 

(Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do 

zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę 

kosztów kompleksowej realizacji zamówienia, na który to koszt poza wyżej wymienionymi 

wymaganiami składają się w szczególności obowiązki: 

1. Zapewnienie kompleksowej organizacji i przeprowadzanie dla wskazanych UP szkoleń o 

wskazanym zakresie tematycznym. Zajęcia będą miały formę teoretyczną i praktyczną. 

2. Zapewnienie osiągnięcia następujących wskaźników:  

 Liczba osób objętych wsparciem w programie, tj. objętych szkoleniami tj. 36  

Uczestników/czek Projektu (UP). 

 Uzyskanie kwalifikacji przez 12 Uczestników/czek Projektu (UP). 

3. Zapewnieniu kadry wykładowców spełniających łącznie poniższe wymagania: 

a) posiadanie wykształcenia wyższego/zawodowego dla danej tematyki szkolenia lub 

certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia  

oraz 

b) posiadanie doświadczenia w dziedzinie związanej z tematyką danego szkolenia w wymiarze 

nie krótszym niż 2 lata lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin wsparcia. 

Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako 

kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia 

                                                           
1 Przez „egzamin i certyfikat równoważny do ECDL” rozumie się egzamin i certyfikat spełniający wymogi opracowanego 

przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej 

dokumentu „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz „Listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać 

za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji”. 



 
 
 

            

 

sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy Zamawiający 

poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W 

przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania 

Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych 

osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra 

wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry 

trenerskiej. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym. 

4. Zapewnienia warunków lokalowych/socjalnych oraz bhp, przystosowanych do prowadzenia zajęć 

(sal szkoleniowych spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, 

instalację grzewczą, posiadających zaplecze sanitarne, z uwzględnieniem uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych (tzn. w przypadku, gdy osoby z niepełnosprawnościami będą uczestniczyły we 

wsparciu, sale będą pozbawione barier architektonicznych), wyposażone w zaplecze sanitarne, 

stoły i krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablice flipchart (flamastry) lub 

tablice sucho ścieralne (kreda), bezprzewodowy dostęp do Internetu (WiFi). W miarę dostępności 

preferowane będą sale w budownictwie energooszczędnym/pasywnym zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Sale powinny być dostosowane do tematyki zajęć, jeżeli jest to 

niezbędne do realizacji zajęć muszą być wyposażone w stosowne oprogramowanie, dostosowane 

do potrzeb szkolenia w części praktycznej. Sale na zajęcia będą to sale komputerowe zapewniają 

jedno stanowisko komputerowe dla każdego Uczestnika. Lokale o odpowiedniej infrastrukturze, 

przeznaczone do form grupowych umożliwiających swobodne pomieszczenie grupy około 12 

osobowej (maksymalnie 15 osobowej) + trener. 

5. Oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie informacji i promocji 2014-2020 dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

6. Przygotowania i dostarczenia szczegółowego harmonogramu zajęć. Harmonogram należy 

dostarczyć mailowo/osobiście w termie 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć w celu 

akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów. 

7. Przygotowania szczegółowego programu zajęć zgodnego z tematyką szkolenia. Program należy 

dostarczyć mailowo/osobiście w termie 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć w celu 

akceptacji przez Zamawiającego. Poniżej zagadnienia, które muszą się znaleźć (między innymi) w 

programach szczegółowych. 

 

Pracownik obsługi biurowej z modułem komputerowym ECDL: 

 

1. Wiedza o gospodarce (Podstawy ekonomii; Zasady rachunkowości; Podstawowe zagadnienia 

prawne) 

2. Organizacja i funkcjonowanie biura 

3. Komputer w pracy biurowej 

4. Technika biurowa 

W ramach szkolenia wydzielony zostanie moduł komputerowy ECDL. 

MODUŁY szkolenia m.in.: 

B1podstawy pracy z komputerem 

B2 podstawy pracy w sieci 

B3przetwarzanie tekstów 

B4arkusze kalkulacyjny 

 

Grafik komputerowy: 

1. Teoretyczne podstawy grafiki komputerowej 

2. Psychologiczne aspekty zawodu 



 
 
 

            

 

3. Tworzenie i edycja obrazów rastrowych 

4. Tworzenie i edycja obrazów wektorowych 

5. Animacja obiektów 

6. Tworzenie obrazów pod konkretne zastosowanie 

 

Programista aplikacji: 

 

1.Tworzenie aplikacji korzystając ze współczesnych języków programowania wysokiego 

poziomu (C#, Java, C++); 

2. Implementowanie zmian w istniejących już systemach; 

3. Weryfikacja techniczna zgodności oprogramowania z wymaganiami. 

8. Bieżące prowadzenie dokumentacji szkoleniowej - dzienniki zajęć, listy obecności z zakresem 

merytorycznym szkoleń, protokoły odbioru materiałów szkoleniowych, podręczników, cateringu, 

zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, testów sprawdzających wiedzę, ankiet ewaluacyjnych itp. i 

przekazywanie ich w oryginale do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od zakończenia szkoleń przez każdą z grup. 

9. Przygotowania i zakupu zestawów szkoleniowych tj. notes, długopis, teczka oraz materiałów 

dydaktycznych t.j.: m.in. skrypty, podręcznik, pendrive 8GB, case study. Materiały powinny być 

przygotowane w taki sposób, aby nie umacniać istniejących stereotypów dotyczących zawodów w 

podziale na zawody męskie i żeńskie, dostosowane do charakteru zajęć oraz potrzeb i stanu 

wiedzy UP.  

10. Zapewnienie cateringu podczas szkoleń, t.j.: przerwa kawowa (przygotowanie min.: kawa, 

herbata, woda, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie przekąski typu kruche ciastka, paluszki lub 

owoce) oraz obiad (t.j.: zupa i drugie danie) oraz napój i deser. 

11. Przygotowanie i przeprowadzenie z UP testów sprawdzających wiedzę na pierwszych i ostatnich 

zajęciach dostosowanych do tematyki poszczególnych szkoleń. 

12. Przygotowanie zestawień wyników testów sprawdzających wiedzę na pierwszych i ostatnich 

zajęciach. 

13. Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych dla wszystkich UP na pierwsze i ostatnie zajęcia. 

14. Przygotowanie i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (po zdaniu testu końcowego oraz 

min.80% frekwencji na zajęciach) na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego dla 

wszystkich UP, którzy ukończyli szkolenia. 

15. Rozprowadzania wśród UP materiałów szkoleniowych, zestawów szkoleniowych itp. 

16. Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich 36 UP. 

17. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach 

uczestników, rezygnacjach uczestników lub innego rodzaju problemach lub zaległości. 

18. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli/monitoringu przez Zamawiającego lub Instytucje 

nadzorujące w dowolnym terminie. 

19. Realizowania szkoleń zgodnie z zasadą równości płci oraz niedyskryminacji, stosowania języka 

wrażliwego na płeć, wykluczenie stereotypowego podejścia do realizacji zadania w stosunku do 

kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, przełamywanie barier. 

20. Posiadania aktualnego na czas realizacji całości zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość podpisanej 

umowy na realizację zamówienia. 

21. Potwierdzenie wykonania usługi w formie pisemnego protokołu. 

22. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu. 

23. Przygotowanie wszystkich UP do egzaminu zewnętrznego w części teoretycznej i praktycznej. 

24. Przeprowadzenie egzaminów i certyfikacji zewnętrznych szkoleń dla maksymalnie 36 

Uczestników Projektu (UP) (3 grup szkoleniowe średnio 12 osobowe), potwierdzających nabycie 

przez UP kwalifikacji/ kompetencji a w tym: 

a) Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych 24 UP egzaminów i certyfikacji zewnętrznych 

do szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji: Grafik komputerowy oraz Programista 



 
 
 

            

 

aplikacji oraz Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych 12 UP egzaminów i certyfikacji 

zewnętrznych do szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji oraz kompetencji: Pracownik 

obsługi biurowej z modułem komputerowym ECDL, 

b) Wydanie certyfikatu/lub innego dokumentu dla UP, którzy uzyskają pozytywny wynik 

egzaminu, 

c) Zapewnienie sali egzaminacyjnej do odbycia egzaminu teoretycznego i praktycznego, 

d) Zapewnienie niezbędnych materiałów i narzędzi  do odbycia egzaminu teoretycznego i  

praktycznego, 

e) Zapewnienie posiadającego stosowne uprawnienia egzaminatora do przeprowadzenie 

egzaminów w części teoretycznej i praktycznej, 

f) Prowadzenie dokumentacji egzaminów zawierających m.in.: listy obecności na egzaminie, 

rejestry, listy odbioru certyfikatów, zestawienia wyników itp., 

g) Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z organizacją egzaminu. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Elżbieta Boczek,  

e-mail: mlodziiaktywni@okcjo.com.pl, tel. 519 304 870. 

2. Siedziba Zamawiającego: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o., Ul. Bohaterów Monte 

Cassino 53, 20-705 Lublin. 

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. 

„części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie 

elektronicznej na adres e-mail: mlodziiaktywni@okcjo.com.pl lub pisemnie do siedziby 

Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy 

złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać 

następująco: „Oferta w postępowaniu na szkolenia zawodowe w ramach realizacji projektu 

„Młodzi i AKTYWNI!”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy.  

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej: 

a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt. 

b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku, 

c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. 

W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, 

spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego 

obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem 

Zamawiającego. 

5. Oferta musi być złożona do dnia 09.VI.2017r. do godziny 9.00. Decyduje godzina wpływu oferty. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na 

wskazany adres e-mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną, 

dodatkowo treść wniosku o wyjaśnienie oraz treść wyjaśnienia Zamawiającego zostaną 

zamieszczone na stronie projektu http://projektyokcjo.pl/mlodzi-i-aktywni/. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.  

10. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim. 

mailto:mlodziiaktywni@okcjo.com.pl


 
 
 

            

 

11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia oferty. 

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest 

razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. 

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne  

z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty. 

 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – 

prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (tj. zrealizowali łącznie min. 550 godzin usług 

szkoleniowych o tematyce pokrewnej z zamówieniem opisanym w niniejszej procedurze lub 

równoważnych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie). Przez usługi szkoleniowe 

równoważne rozumie się usługi szkoleniowe o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki 

szkoleń ww. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 musi wykazać, 

że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający 

jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. nazwa szkolenia bądź jego opis muszą 

jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność szkolenia. W innym wypadku 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie 

poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Zamawiający zastrzega, iż usługi 

wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia 

Wykonawcy. W Załączniku nr 1 Wykonawca nie może wskazać usług szkoleniowych, które 

wykazał w Załączniku nr 3. 

B. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. min. 3 trenerami spełniającym 

wymagania, o których mowa w pkt. 3 na str. 2 „części opisowej”). 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 musi wskazać 

trzech trenerów spełniających powyższe wymagania. Zamawiający zastrzega możliwość 

weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenie 



 
 
 

            

 

(umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji 

Wykonawcy, dyplomy, świadectwa pracy, referencje, itp.). Przez „posiadanie doświadczenia w 

dziedzinie związanej z tematyką danego szkolenia w wymiarze nie krótszym niż 2 lata” rozumie 

się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych trenera we 

wskazanym obszarze w przeciągu ostatnich 3 lat. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 

Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych 

przez zaproponowaną kadrę. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

C. Dysponują potencjałem technicznym, tj. salami szkoleniowymi, o których mowa w pkt 4  na str. 3 

„części opisowej”. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

D. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

E. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie 

zaświadczenie. 

F. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:  

 

a) Posiadają środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 100.000 złotych 

na czas realizacji całości zamówienia. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie 

mogą mieć charakteru środków publicznych. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą 

dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym 

w wysokości wyżej wskazanej (np. wyciąg) oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru 

środków publicznych. Przedstawienie samego oświadczenia o wysokości środków na rachunku 

nie jest wystarczające. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków 

finansowych niemających charakteru środków publicznych w wysokości wyżej wskazanej. 

G. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 



 
 
 

            

 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- 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. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

H. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie 

wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

b) Wykonawców, w stosunku do których 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 restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:  

I. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz 



 
 
 

            

 

II. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

- skarbowe, 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 14 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 



 
 
 

            

 

 

h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału 

w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana 

zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 60% 

cena oraz kryterium 40% jakość. 

 

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena. 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 60 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

C0 – cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie 

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość. 

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług szkoleniowych i 

doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: 

Załącznik nr 3, którą dołącza do oferty. W Załączniku nr 3 Wykonawca nie może wskazać usług, które 

wykazał w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z 

osobami fizycznymi nie będą zaliczane do kryterium jakość. Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia Załącznika nr 3 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. 

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru: 

D = (D0 : Dmax) x 40 

gdzie: 

D – liczba punktów przyznana danej ofercie, 



 
 
 

            

 

D0 – jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty, 

Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 40. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie 

za najkorzystniejszą. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 

 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym  

i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  

4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

8. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca 

w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla 

in blanco2, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania 

na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami 

i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo 

uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. 

Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek 

Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

1) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz 

2) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków 

poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia 

publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu 

wadium w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy 96 1140 1094 0000 5564 3300 1001. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma 

wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym 

                                                           
2 Weksel jest papierem wartościowym na mocy, którego osoba posiadająca prawa do weksla (w tym wypadku Zamawiający) może domagać 
się od dłużnika (w tym wypadku Wykonawcy) zapłaty sumy określonej w wekslu, a w razie jej nieuzyskania w sposób prosty i szybki, 
dochodzić jej na drodze sądowej a potem egzekucyjnej. Osoba, która podpisała weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty 
oznaczonej na wekslu we wskazanym tam terminie i miejscu. Zobowiązanie wekslowe, co do zasady jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, co 
oznacza, że jest niezależne od czynności prawnej, która stanowiła podstawę dla wystawienia weksla. Jeżeli więc okaże się, że umowa o 
świadczenie usług z jakiś przyczyn jest nieważna, nie oznacza to jeszcze, że nieważne musi być również zobowiązanie wekslowe. Weksel in 
blanco wystawiany jest, gdy strony zawierając pomiędzy sobą umowę, pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia mogące z niej wyniknąć, 
ale nie są w stanie z góry oznaczyć ani ostatecznych wysokości tych roszczeń, ani terminu płatności. 



 
 
 

            

 

lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest 

to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.  

10. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy: 

a) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na 

okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

m.in. w następujących sytuacjach: 

A. Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez 

Zamawiającego w niniejszej procedurze w części opis przedmiotu zamówienia; 

B. Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; 

C. Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; 

D. Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, 

przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa; 

E. Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających 

Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia.  

b) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy 

odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc); 

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy;  

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

e) O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych 

i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu. 

11. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawcę, 

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie 

łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie 

Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego 

oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na 

powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia 

prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w ww. sposób. 

12. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od 

terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków 

związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać 

opóźnieniom. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji 

zamówienia, uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia oraz 

kompletności i poprawności przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym 

przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego. 

14. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące 

możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 

b) Harmonogramu realizacji umowy; 

c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy; 



 
 
 

            

 

d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w następującym 

zakresie: organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów dla dodatkowej liczby 

osób. Usługi uzupełniające będą realizowane na podstawie aneksu lub nowej umowy. 

16. Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część zadania „Nabywanie, 

podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w 

kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej 

jakości szkolenia” w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI! nr  POWR.01.02.01-06-0061/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


