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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO     Warszawa, 23 sierpnia 2017 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 
02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15  
tel. 506-050-706   info@asesor.edu.pl 
http://www.asesor.edu.pl/,  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE   

Nr 01/ICT/5.5/2017   
 z dnia 23.08.2017 

 
Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 nr umowy RPPM. 05,05.00-22-0046/16-00 pn. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” zaprasza do 
złożenia oferty na realizację następującego zadania:  
 
Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS.  
 
Szkolenia przygotowujące do egzaminu IC3 są szkoleniami, których zakres programowy wg Ramy Kwalifikacji 
Cyfrowych DIGCOMP odpowiada programom kursów umożliwiających zdobycie kompetencji cyfrowych, przypisanych  
do poziomu podstawowego (poz. A)  lub poziomu średniozaawansowanego (poz. B)  
Szkolenie przygotowujące do egzaminów MOS jest kursem obejmującym trzy aplikacje biurowe: Ms Word, Ms Excel i 
Ms PowerPoint.  
Zapytanie ofertowe w podziale na 3 części składowe:  
część 1: usługa szkoleniowa w zakresie:  

Szkolenie umożliwiające uczestnikom podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych  do poziomu  
podstawowego (A), składające się ze 160 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 252osób 
(21 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie, łącznie 3360 godzin), obejmujące 5 obszarów i 21 
kompetencji ramy DIGCOMP;  

część 2: usługa szkoleniowa w zakresie:  
Szkolenie umożliwiające uczestnikom podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych  do poziomu  
średniozaawansowanego (B), składające się ze 130 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 
144 osób (12 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie, łącznie 1560 godzin), obejmujące 5 obszarów 
i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;  

część 3: usługa szkoleniowa w zakresie:  
Szkolenie podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft (MsWord, MsExcel, 
MsPowerPoint), składające się z 120 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 104 osób (8 grup 
szkoleniowych, średnio po 12 osób w grupie i 1 grupa szkoleniowa 8 osobowa, łącznie 1080 godzin).  
 

A. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020.  
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych.  
 

B. UCZESTNICY PROJEKTU – GRUPA DOCELOWA  
Projekt skierowany jest do zamieszkujących obszar województwa pomorskiego 500 osób dorosłych (w tym: 
minimum 60% z terenów wiejskich; 30% osób w wieku 50+; minimum 280 kobiet i co najmniej 70%  

http://www.asesor.edu.pl/
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uczestników będzie kwalifikowanych jako osoby o  niskich kwalifikacjach), które są zainteresowane 
podniesieniem kluczowych umiejętności w zakresie ICT, w okresie do 31 grudnia 2018 r. 
Projekt jest skierowany do osób, które są pracownikami sektora MSP (mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw) lub podmiotów ekonomii społecznej (ES)/ przedsiębiorstw społecznych.  
 

C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez trenerów szkoleń komputerowych przygotowujących 
do egzaminu IC3 oraz MOS (Microsoft Office Specialist).  
 

C1. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mają przygotować uczestników projektu do egzaminu 
zewnętrznego Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3), który jest 
zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:  

 Podstawy pracy z komputerem;  

 Kluczowe programy i aplikacje; 

 Internet i funkcjonowanie w sieci. 
Obejmują zakres 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework (obszary: 
informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów) i 
prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania (poziom uzależniony od preferencji i wiedzy 
wyjściowej zrekrutowanych uczestników projektu): podstawowym (A) i średniozaawansowanym (B).  

C1.1. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy:  
 21 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 252 osoby);  
 160 godzin szkolenia/grupę;  
 szkolenia organizowane w dwóch trybach:  

o  weekendowym (docelowo 20 spotkań/8 godzin dla 15 grup szkol.);  
o  4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 3 razy/tydzień, dla 6 grup 

szkol.).  
C1.2. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom średniozaawansowany:  
 12 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 144 osoby);  
 130 godzin szkolenia/grupę; 
 szkolenia organizowane w dwóch trybach: 

o  weekendowym (docelowo 17 spotkań dla 8 grup szkol.)  
o  4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 2 razy/tydzień, dla 4 grup 

szkol.). 
  

C2. Szkolenia podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft  
Szkolenia te mają przygotować uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego MICROSOFT 
OFFICE SPECIALIST, który jest podstawowym certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności 
korzystania z oprogramowania pakietu Microsoft Office. Szkolenia w projekcie obejmują zakres 
trzech obszarów: Ms Word (40 godz./grupę szkol), Ms Excel (50 godz./grupę szkol.) i Ms PowerPoint 
(30 godz./grupę szkol.), uczestnik będzie miał możliwość otrzymania trzech certyfikatów.  

C2.1. Szkolenia podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft:  
 9 grup szkoleniowych (8 gr. średnio po 12 uczestników i jedna gr 8 osobowa - łącznie 104 

osób);  
 120 godzin szkolenia/grupę 
 szkolenia organizowane w dwóch trybach:  

o  weekendowym (docelowo 15spotkań/8 godzin dla 5 grup szkol.);  
o 4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 2 razy/tydzień, dla 4 grup 

szkol.).  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
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D. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  
80533000-9 – Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe 
 80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego  
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe  
 

E. INFORMACJE DODATKOWE  
 

E1. Materiały szkoleniowe:  
Zamawiający zapewni materiały szkoleniowe (podręcznik, pendrive, zestaw szkoleniowy) dla 
wszystkich Uczestników Projektu. 

E2.  Miejsce szkolenia:  
Szkolenia  będą się odbywały się w salach szkoleniowych organizowanych przez Zamawiającego. Sale 
będą wyposażone w zaplecze techniczne i multimedialne, w tym co najmniej 12 stanowisk 
komputerowych mających dostęp do Internetu i wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie 
dostępny będzie rzutnik multimedialny. Sale będą posiadały ogrzewanie z możliwością utrzymania 
stałej temperatury oraz dzienne oświetlenie. Sale będą spełniały wymogi bhp i ppoż, a ich wielkość 
będzie dostosowana do liczby uczestników szkolenia. Szkolenia będą organizowane na terenie 
województwa pomorskiego, w miejscach dogodnych dla konkretnej grupy szkoleniowej.   
Zamawiający dookreśli miejsca szkoleń na etapie podpisywania umów, ale nie wcześniej niż po 
zrekrutowaniu odpowiedniej ilości osób. 

E3. Termin realizacji szkoleń: 
Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile 
zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.  

E4. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom trzecim. 
  

F. WYMAGANIA WOBEC TRENERÓW 
 1. Osoba realizująca szkolenie zobowiązana jest do:  

a) realizacji szkoleń dla uczestników projektu  w obszarach tematycznych zgodnych ze 
zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi uczestników oraz zgodnie ze scenariuszami 
szkoleń dostarczonymi przez Zamawiającego;  

b) dokumentowania udziału uczestników projektu w szkoleniach poprzez zbieranie list 
obecności;  

c) badania, we współpracy z Zamawiającym, kompetencji uczestników projektu przed i po 
udziale w projekcie i dokumentowania tego w formie raportu z badania; 

d) pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych uczestników projektu; 
e) realizacji szkoleń zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – Załącznik nr 4 do 

Zapytania Ofertowego.  
2. Doświadczenie zawodowe:  

a) Trenerzy powinni posiadać wykształcenie wyższe lub certyfikat/zaświadczenie - zgodne z 
tematyką szkolenia; 

b) Doświadczenie minimum 2 lata lub 500 godzin w prowadzeniu kursów dla osób dorosłych 
– szkolenia komputerowe;  

c) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych, w szczególności osób w wieku 
50+ i osób o niskich kwalifikacjach ;  

d) Dodatkowo posiadających kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem 
osób dorosłych.  

3. Po stronie trenera realizującego szkolenie leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu do sali 
szkoleniowej, w której prowadził będzie zajęcia – Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir nie 
zwraca osobie przeprowadzającej szkolenia kosztów dojazdu do i z miejsca szkolenia oraz kosztów 
ewentualnego zakwaterowania ani nie zapewnia wyżywienia dla osoby przeprowadzającej szkolenia.  
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4. Zamawiający zakłada, iż jeden Wykonawca zrealizuje od 0 do 42 szkoleń w projekcie. Rzeczywiste 
zaangażowanie wybranych Wykonawców w realizację szkoleń będzie wynikało z ich dyspozycyjności 
oraz możliwości realizacyjnych.  
5. Szczegółowy plan realizacji szkoleń będzie ustalany między Zamawiającym a wybranymi 
Wykonawcami w trybie roboczym i będzie uzależniony szczególnie od realizacji procesu rekrutacji 
uczestników projektu. 
6. W przypadku zaangażowania na jedno szkolenie dla jednej grupy kilku Wykonawców Zamawiający 
ustali zakres odpowiedzialności pojedynczego Wykonawcy w oparciu o program szkolenia.  
7. Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług w zakresie 
szkolenia komputerowego, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 
14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, 
rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu).  
 

G. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
G1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:  

a) posiadają doświadczenie lub dysponują co najmniej 1 osobą na część szkoleniową, na którą 
składana jest oferta, posiadającą doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych 
komputerowych (przeprowadzone minimum 500 godzin szkoleń z zakresu umiejętności 
komputerowych lub posiadającą doświadczenie minimum 2 lata w realizacji szkoleń 
komputerowych dla osób dorosłych) - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie 
załącznika nr 2/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego 
trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);  

b) posiadają doświadczenie lub dysponują osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji 
szkoleń komputerowych w szczególności dla grup docelowych wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie tj. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej – warunek 
konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2/ referencji (w przypadku 
Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać 
imiennie doświadczenie każdego z nich);  

c) posiadają dodatkowo kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób 
dorosłych lub dysponują takimi osobami – warunek niekonieczny – weryfikowane na 
podstawie załącznika nr 2/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż 
jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);  
 
Referencje potwierdzające wymagane doświadczenie powinny zawierać:  

  jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko);  
 dane firmy, która wydaje referencje;  
 zakres usługi szkoleniowej/projektu, której referencje dotyczą oraz opinię na jej 

temat; 
 ewentualnie dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje.  

d) posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania całości zamówienia 
lub części, na którą składana jest oferta - weryfikowane na podstawie oświadczenia z 
załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty; 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 
zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania 
ofertowego: Formularz oferty;  

f) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie 
oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty; 

g) są w stanie prawidłowo i efektywnie wykonać wszystkie powierzone w ramach niniejszego 
postępowania zadania – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do 
zapytania ofertowego: Formularz oferty; 
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h) przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na 
podstawie załącznika nr 4, 

i)  dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym  
j) wnieśli wadium w kwocie określonej w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu 

składania ofert.  
G2. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu:  

1. Ocenę powyższego warunku Zamawiający oceni na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że 
oferta Oferenta, który nie spełni wszystkich warunków wymienionych w punkcie G1 
niniejszego zapytania, zostanie odrzucona.  

2. Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są 
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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 
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.  

3. Zamawiający planuje wybrać 5 trenerów według ofert Wykonawców, które zostaną 
najkorzystniej ocenione w oparciu o kryteria oceny ofert.  

4. W przypadku, gdy według ofert Wykonawców kilku trenerów otrzyma taką samą liczbę 
punktów co 5-ty najlepiej oceniony trener, wówczas Zamawiający zaprosi na negocjacje 
trenerów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i dokona wybory po przeprowadzeniu 
negocjacji.  

5. W przypadku, gdy liczba trenerów według ofert złożonych przez Wykonawców będzie mniejsza 
niż 5 Zamawiający wybierze wszystkich, pod warunkiem, że złożone oferty spełnią wszystkie 
warunki udziału w postępowaniu (traktowane odrębnie dla każdego trenera).  

6. Wybrani Wykonawcy będą zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych.  

H. KRYTERIUM OCENY OFERT  
Ocena ofert będzie dokonywana osobno, w podziale na każdą część zapytania. W przypadku złożenia 
oferty na całość zapytania ofertowego, punktacja będzie sumą punktów z oceny każdej części zapytania.  
H1. Zasady oceny części szkoleniowej:  

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) 
szkolenia komputerowego otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą 
odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia: 
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,  
gdzie: 

C = przyznane punkty za cenę, 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, 
Co = cena badanej oferty.  
Cena brutto – wskazana w Formularzu oferty cena brutto powinna obejmować wszystkie 
koszty związane z realizacją szkolenia, w tym również koszt podatku VAT – jeśli 
Wykonawca jest płatnikiem VAT , a także ewentualne składki ZUS i zaliczki na podatek 
dochodowy (jeśli dotyczy). 
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W przypadku pięciu najwyżej ocenionych ofert jeśli  cena brutto za jedną godzinę szkolenia 

komputerowego złożona przez Wykonawców/Oferentów będzie wyższa niż maksymalna stawka 

wynikająca z budżetu projektu „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” nr RPPM. 05,05.00-

22-0046/16-00 Zamawiający zastrzega sobie negocjacje cenowe w celu nieprzekroczenia 

maksymalnej stawki budżetowej.   

 
2. Doświadczenie trenerów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 –

zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z wykładowców (posiadających 
wymagane kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wskazanego w 
niniejszym zapytaniu ofertowym przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem 
składania ofert). 
 Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń   max. pkt dla Wykonawcy  
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”) 
   mniej niż 7       0 

 7 – 30       5  
31 – 50       10 

powyżej 50        20 
3. Program szkolenia (P) – 10%. Wykonawca, który opracuje program szkolenia zgodny w 

zależności od tematu – z Ramami Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP (załącznik nr 6) lub z 
zakresem umiejętności określnym przez Microsoft (załącznik nr 7) otrzyma punkty za jakość 
sporządzonego programu: 

    1 pkt – program zawiera błędy poważne;  
2-3 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest 

większa niż 5; 
4-5 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie 

przekracza 5;  
6-7 pkt – program nie zawiera błędów jednak jego jakość jest średnia; 
8-9 pkt – program jest dobrej jakości,  
10 pkt – program jest bardzo dobrej jakości.  
Brak przesłanego Załącznika nr 2 będzie skutkował przyznaniem 0 (słownie: zero) punktów 
w tym Kryterium.  

4. Zaplecze kadrowe (K) – 5%. Oferenci posiadający liczne zaplecze kadrowe z w/w 
kompetencjami i doświadczeniem niezbędnym do realizacji szkoleń w projekcie, z uwagi na 
ilość grup szkoleniowych zaplanowanych do przeprowadzenia, będą dodatkowo punktowani. 
Do oceny tego kryterium dla każdego rodzaju szkoleń (będą brani/brane pod uwagę tylko 
trenerzy wyszczególnieni w załączniku nr2,  
 
Liczba trenerów spełniających w/w wymagania    max. pkt dla Wykonawcy 
 mogących prowadzić szkolenia 

 Mniej niż 5        0  
          5 i więcej       5 

5. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 5%. Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż 
gwarantuje dostępność szkoleń komputerowych, przy czym dostępność usług oznacza, że trener 
w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego 
zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji 
projektu. W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 
dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty 
w ocenie. Sposób przyznawania punktów:  

0 pkt – za zadeklarowanie maksymalnej dostępności 14 dni kalendarzowych; 
1 pkt – za zadeklarowanie maksymalnej dostępności 10 dni kalendarzowych; 
2 pkt – za zadeklarowanie maksymalnej dostępności 8 dni kalendarzowych; 
3 pkt – za zadeklarowanie maksymalnej dostępności 5 dni kalendarzowych; 



Projekt „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa: Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne 
 

 

7 
 

5 pkt – za zadeklarowanie maksymalnej dostępności 2 dni kalendarzowych 
 
Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie 
dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca 
rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14 kalendarzowych.  

 
Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:  
SP = C + D + P + K + U  
gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty, 
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów, 
P – liczba punktów w kryterium Program szkolenia, 
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze kadrowe, 
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy. 
 

W przypadku uzyskania przez Wykonawców / Oferentów takiej samej liczby punktów, o 
kolejności wyboru Wykonawców/Oferentów decydować będzie najwyższa liczba punktów 
uzyskanych przez ich oferty w poszczególnych kategoriach wg kolejności: 

a) Program szkolenia 
b) Dostępność usług Wykonawcy 
c) Zaplecze kadrowe 
d) Cena za 1 godzinę szkolenia 
e) Doświadczenie trenerów 

 
Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części szkoleniowej: 100  
Oferent zgłaszający się do realizacji wszystkich części zapytania może uzyskać maksymalnie 300 
punktów (100 punktów za część 1, 100 punktów za część 2 i 100 punktów za część 3). 

 
I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Kompletna oferta powinna zawierać: 
a) Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 
b) Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie/referencje 

(Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);  
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego); 
d) Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego); 
e) CV trenera zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i referencje (według 

wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego) – w przypadku Wykonawców 
zgłaszających więcej niż jednego trenera oferta powinna zawierać CV każdego z nich; 

f) potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale pn. „Pozostałe warunki”. 
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego 

formularzu, lub wypełnione w taki sposób, że nie umożliwiają  oceny spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu, przesłane po terminie,  zostaną odrzucone i nie będą podlegały 
rozpatrzeniu. 

3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć ofertę na całość zapytania lub 
ofertę częściową. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie ( w formie podpisanego skanu) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca 
nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert. 
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6. Termin i sposób składania ofert:  
a) ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej w formie skanu z wypełnionych i podpisanych 

przez upoważnioną osobę formularzy zgodnych z załącznikami do niniejszego zapytania 
ofertowego  (dotyczy ofert przesłanych elektronicznie) lub w formie wydruku podpisanego 
przez upoważnioną osobę formularzy zgodnych z załącznikami do niniejszego zapytania 
ofertowego (dotyczy ofert przesyłanych pocztą tradycyjną lub dostarczanych do siedziby 
Zamawiającego) 

b) Ofertę i załączniki należy przesłać nie później niż do końca dnia 1.09.2017 w wersji 

elektronicznej, liczy się data wpłynięcia/ dostarczenia a nie nadania,  na adres: 
d.balcerzak@asesor.edu.pl lub przesłać albo dostarczyć w wersji papierowej na adres 
siedziby firmy:  Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 02-548 Warszawa ul. 
Grażyny 13/15  

7. W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Danutą Balcerzak , nr tel. 
+ 48 506 050 706, w dni robocze w godzinach 10:00-15:00 

8. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający jest 
uprawniony pomniejszyć wynagrodzenie wynikające z treści złożonej oferty o składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych.  

J. POZOSTAŁE WARUNKI  
1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury Zamawiający upubliczni informację o wynikach 

postępowania, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.  
2. Po wyborze najkorzystniejszych ze złożonych ofert Zamawiający zawrze z Wykonawcami 

umowy o współpracy. W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności Zamawiający 
dostosuje treść umowy oraz w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej wprowadzi postanowienia dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem 
wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji 
projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o 
dofinansowanie ww. projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących realizacji 
umowy o dofinansowanie ww. projektu.  

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

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie 
zaakceptowania przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (liczonych 
od dnia przekazania informacji o wyborze). Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o 
najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym 
momencie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający 
nie ponosi kosztów postępowania. 

7. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia 
zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (liczy się termin wpływu środków na 
konto Zamawiającego) do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy zł 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy (ING 
Bank Śląski 12 1050 1054 1000 0090 6024 7864) 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 na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży 
wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu na to, czy jest to zawinione 
czy też niezawinione przez Wykonawcę. 
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