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Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir  

02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15 

 Warszawa 26.07.2017 

 

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ICT w 

ramach projektu pt. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” nr RPPM. 05.05.00-22-0046/16 

 

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Specjaliści ICT w województwie pomorskim” nr 

RPPM. 05.05.00-22-0046/16 , na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, 

Działania 05.05 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir zaprasza do złożenia oferty w zakresie 

realizacji usługi obejmującej  

 
I_ szkolenia komputerowe , które 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).  

w wymiarze  
1) Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy:  

 21 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 252 osoby);  

 160 godzin szkolenia/grupę;  

2) Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom średniozaawansowany:  

 12 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 144 osoby);  

 130 godzin szkolenia/grupę; 

II_ Szkolenia podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft które 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.  

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 

 

OPIS PRZEDMIOTU WYCENY: 

 

Przedmiotem wyceny jest przeprowadzenie przez trenerów szkoleń komputerowych przygotowujących do 

egzaminu IC3 oraz MOS (Microsoft Office Specialist).  
 

A1. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mają przygotować uczestników projektu do 
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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).  

A1.1. 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.).  

A1.2. 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.). 

  

A2. 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.  

A2.1. 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.).  

Zajęcia będą odpowiednio dobrane dla kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością, i będą 

prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, case study. Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być 

różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do 

specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia 

oraz specyfiki grupy. 

Uczestnicy Projektu: 500 osób w wieku 18 lat i więcej, z województwa pomorskiego, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji w zakresie ICT, w tym osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku powyżej 50+, pracownicy MMŚP 
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oraz podmiotów ekonomii społecznej, 

 

Miejsce realizacji usługi: na terenie województwa pomorskiego w zależności od przeprowadzonej rekrutacji i 

zebrania grup. Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.). Termin: 09.2017 r. - 

12.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia 

 

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  

 

WARUNKI UDZIAŁU W WYCENIE 

 

O realizację zamówienia mogą się starać  

1) Wykonawcy, którzy zapewnią:  

 kompleksowe przeprowadzenie szkoleń;  

 przeprowadzenie szkoleń dopasowanych do poziomu uczestników – zbadania wyjściowego poziomu 

kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz 

wykorzystywanych metod;  

 zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów: bezwzględnie minimum 2-letnie doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych i w obszarze merytorycznym szkolenia i co najmniej 500 godz. 

przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne 

certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie 

praktyczne, stosowne kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych 

w szczególności osób w wieku 50+ i osób o niskich kwalifikacjach ;  

 rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym 

prowadzenie dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów szkoleniowych, prowadzenia 

list obecności, przeprowadzania ankiet, przedstawiania Zamawiającemu potwierdzeń odbioru przez 

uczestników materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego 

zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości 

merytorycznej i sposobu prowadzenia;  

 niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który 

opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;  

 niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej / Zarządzającej projekt, 

którego dotyczy niniejsza umowa oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich 

dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych; 

  przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć 

(m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety, dokumenty trenerskie) do 5 dnia każdego następnego 

miesiąca po zakończonych zajęciach, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć na każde 

wezwanie Zamawiającego;  

 informowanie uczestników o współfinansowaniu projektu „Specjaliści ICT w woj.pomorskim” ze 

środków Unii Europejskiej (wzór do oznaczania pomieszczeń zostaną dostarczone Wykonawcy przy 

podpisaniu Umowy);  

 prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań;  

 

2. Wykonawcy muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
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zamówienia.  

3.Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

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. Szczegółowy plan realizacji szkoleń będzie ustalany między Zamawiającym a 

wybranymi Wykonawcami w trybie roboczym i będzie uzależniony szczególnie od realizacji procesu 

rekrutacji uczestników projektu. W przypadku zaangażowania na jedno szkolenie dla jednej grupy kilku 

Wykonawców Zamawiający ustali zakres odpowiedzialności pojedynczego Wykonawcy w oparciu o program 

szkolenia.  

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WYCENY 

Złożenie wyceny polega na wypełnieniu części „Wycena” oraz przesłaniu całego dokumentu  wyceny 

pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub osobiście na adres: z dopiskiem „Wycena – 

szkolenia ICT RPPM.05.05.00-22-0046/16” do 14.08.2017r.   

 

1) Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji dokumentu, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia 

wyceny. 

2)  Wycena musi być uzupełniona w języku polskim.  

3) Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego, zgodnie z 

wymaganiami ustawowym  

4) Informujemy, że niniejsza procedura ma na celu jedynie rozeznanie rynku pod względem wartości 

zamówienia.  

5) Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir  informuje, iż niniejsze szacowanie wartości zamówienia 

ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir  do zawarcia 

umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków 

prawnych.  

6) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia 

 

 

 

 

............................., dnia ..................... r.  
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WYCENA 

Nazwa Wyceniającego:.................................................................................................................. 

 

Adres............................................................................................................................................. 

 

Nr telefonu:...................................................................................................................................  

 

NIP: ............................................................................................ ..................................................  

 

REGON:...................................................................................... ..................................................  

 

Adres e-mail: ................................................................................................... ............................  

 

 

 

 

Przedmiot wyceny 
Cena jednostkowa brutto w 

PLN za 1h szkolenia 

Cena jednostkowa netto w 

PLN  

za 1h szkolenia   

Wynagrodzenie za przeprowadzenie 

szkolenia komputerowego 

 

 

 

 

Podpisując wycenę jednocześnie oświadczam, że: 

a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w szacowaniu wartości 

zamówienia, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.  

b. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

c. Wycena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia.  

d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w 

takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  

e. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

niniejszej wycenie są zgodne z prawdą. . 
 
.......................................................................  
Podpis i pieczęć Wyceniającego 


