
 
 

Rozeznanie rynku nr 03/AEiR/RPO WL/2017 

dotyczące przeprowadzenia szkolenia z przedsiębiorczości z zakresu zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej podczas realizacji projektu „Szansa na nowy start” 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 

Rozwój przedsiębiorczości 

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS 

oraz FS na lata 2014-2020 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo  

Zamówień Publicznych. 

Informacje ogólne 

 

Zamawiający: 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 

Adres: 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 

NIP 1180001584 

REGON 002150695 
 

Data publikacji: 2017-03.09 

Termin składania oferty: 2017.03.16 do godz.23.59 

W związku z realizacją projektu „Szansa na nowy start” w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.3  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o 

przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego rozeznania rynku. 
 

Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020  i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie 

rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej 

Zamawiającego www.asesor.edu.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO WL 2014-20 

 

Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 

 

Opis przedmiotu rozeznania rynku 

   

Nazwa zamówienia: rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkolenia z przedsiębiorczości świadczone 

podczas realizacji projektu „Szansa na nowy start” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPLU.09.03.00-06-0092/16  w ramach RPO WL Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 
1. Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego – Miejsce odbywania szkoleń 

Uczestników/czek projektu w ramach projektu dla 13-14 osób w miejscowości  Biała Podlaska i dla 

13-14 osób w miejscowości Lublin. Miejsce szkolenia pozostałych 2 grup oraz harmonogram 

odbywania szkolenia Zamawiający dookreśli po zrekrutowaniu kolejnych osób nie później niż do 

15.04.2017 roku. Możliwość prowadzenia szkoleń dla kolejnych 2 grup: Włodawa, Chełm, Łuków, 

Lublin. 

 



 
 

 

Uczestnikami Projektu są:  osoby zamieszkujące w rozumieniu KC woj. lubelskie 

poszukujące pracy, w tym zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, 

w wieku powyżej 30 r.ż w szczególnej  sytuacji na rynku pracy: 

o - Kobiety (25K), 

o - osoby z niepełnosprawnością  (3os:2K), 

o - osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności  

                               gospodarczej tj.3os(2K) 

o - osoby po 50 r.ż tj 12os(6K),  

o - osoby o niskich kwalifikacjach tj.14os (7K/7M)   

o nieposiadających zatrudnienia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności  

gospodarczej  i/lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz dodatkowych miejsc pracy 

dla innych osób w sektorze białej/zielonej gospodarki w woj. lubelskim . 

 

2. Szkolenie ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne Uczestników/czek do otworzenia i 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z przedsiębiorczości dla 50 osób 

podzielonych na 4 grupy : 3 grupy podstawowe po 40 godzin i 1 grupa średnio zaawansowana po 24 

godziny, w tym szkolenie dla grupy nr I ( 13-14 osobowej) w wymiarze 5 dni x 8 godzin tj. 40 godzin  

w miejscowości  Biała Podlaska i dla grupy nr II ( 13-14 osobowej) w wymiarze 5 dni x 8 godzin tj. 40 

godzin  w miejscowości Lublin. Łącznie 80 godzin: 

Biała Podlaska:  

a/ Szkolenie prowadzone w godzinach od 8.00-17.00 w dni powszednie (poniedziałek-piątek) oraz w 

godzinach 08:30-15:00 w weekendy (sobota i niedziela) w terminie 20.03-31.03.2017r , nie więcej niż 

8 godz. dziennie. Miejsce i terminy świadczenia usługi wskaże Zamawiający.  

Lublin: 

a/ Szkolenie prowadzone w godzinach od 8.00-17.00 w dni powszednie (poniedziałek-piątek) oraz w 

godzinach 08:30-15:00 w weekendy (sobota i niedziela) w terminie 01.04-10.04.2017r , nie więcej niż 

8 godz. dziennie. Miejsce i terminy świadczenia usługi wskaże Zamawiający.  

4. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzinowa w trakcie trwania umowy jest ilością szacunkową. 

Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin szkoleniowych  będzie mniejsza 

niż podana w zapytaniu o rozeznaniu rynku, Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie 

zrealizowane godziny szkolenia w trakcie realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:  

a) Przeprowadzenia dla wskazanych UP szkolenia w ilości 40 h/gr o tematyce zawierającej m.in. 

              1. zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej: m.in. rejestracja, formy opodatkowania,  

                 obowiązki wobec ZUS/US:5h/gr (4gr.x 5h);  

              2. biznesplan: struktura, układ, analiza marketingowa ,ekonomiczna  i finansowa, SWOT:  15h/gr    

                  (4gr.x15h); 

              3. informatyczne programy rachunkowe  (księga  przychodów i rozchodów ), fakturowania, exell:  

                 8h/gr (4gr.x8h); 

              4. Techniki sprzedaży i negocjacji :2h/gr(4gr.x2h)  

             DORADZTWO GRUPOWE (WARSZTATY) 10h/gr(4grx10h) 

                  Zakres merytoryczny: m.in. prezentacja oferty, ceny w tym zasady w trakcie rozmowy handlowej,   

                  reguły obsługi klienta, najważniejsze umiejętności z zakresu  asertywności, klasyfikacja klientów. 

b) Przeprowadzenia dla wskazanych UP szkolenia w ilości 24 h/gr o tematyce zawierającej m.in. 

              1. Zakres: poprawa rentowności, poszukiwania rynków zbytu 8h, 

              2. prawo handlowe ,cywilne, podatki ,bhp 8h,     



 
 
              3. zatrudnianie pracownika ,cudzoziemców, delegacje 8h                 

 Na  zakończenie każdego ze szkoleń powinien odbyć się egzamin końcowy zakończony wydaniem 

zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia zawierającego numer z rejestru, imię i 

nazwisko oraz pesel uczestnika/czki/lub datę urodzenia , nazwę instytucji szkoleniowej 

przeprowadzającej szkolenie, formę, nazwę i termin szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, 

tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję 

szkoleniową. Zaświadczenie musi zostać opatrzone obowiązkowymi logotypami unijnymi oraz 

znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.                          
 

Potencjał techniczny 

 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY  

 
Wykonawca powinien spełnić poniższe wymagania: 

a) posiadać doświadczenie praktyczne, lub dysponować osobami zdolnymi do przeprowadzenia danego 

szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 3 lata przed 

dniem składania oferty zgodnym z  zakresem zamówienia  oraz min 500 zrealizowanych godzin 

szkoleniowych z w/w zakresu w ostatnich 3 latach. 

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

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

b) Przygotować szczegółowy programu zajęć, zgodny z wytycznymi określonymi w niniejszym rozeznaniu 

rynku. 

c) Zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe dla Uczestników/czek Projektu o zakresie tematycznym, 

realizującym zagadnienia zawarte w rozeznaniu rynku. 

d) Dokonać weryfikacji wiedzy Uczestników Projektu na podstawie testów na początku i na końcu szkolenia. 

9. Prowadzić dokumentację realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego m.in. 

dzienniki zajęć, listy obecności, testy weryfikujące wiedzę. 

10. Każdorazowego przesyłania do biura projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia zajęć, 

dokumentów potwierdzających ich odbycie. 

11. Oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami promocji i 

oznakowania projektów w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. 

12. Współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w 

zakresie wymiany informacji, konsultacji. 

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

uczestników, rezygnacjach uczestników lub innego rodzaju problemach lub zaległości. 
 

Warunki udziału w postępowaniu  

 

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:  

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 



 
 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

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, 

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 

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:  

 

a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu 

szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Asesor Ewaluacja i Rozwój, 

chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;  

b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania 

umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;  

c) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do 

wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego 

wykonania zamówienia.  
 

Kryteria dostępu:  

 

a)  sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie 

załącznika do niniejszego rozeznania rynku; 

b) Wykonawca zobowiązuje 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 

c)  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 

posiadania wiedzy i doświadczenia.  

d) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. a) posiadającymi wykształcenie wyższe,  b) posiadają min. 3 letnie 

doświadczenie zawodowe jako związanego z przedmiotem zamówienia Weryfikacja na podstawie 

załącznika do niniejszego rozeznania rynku 

e) Wykonawca posiada 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/kopię wpisu 

 

Kryteria oceny  

 

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 

 

A.Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (C min : C0) x 60 



 
 
gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

C min – 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. 

 

B. Opis sposobu obliczania kryterium jakość. 

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

w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie 

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 A + B) uznana zostanie 

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

Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do 

doświadczenia Wykonawcy. 

Należy pamiętać, iż podstawą oceny w tym kryterium jest spełnienie warunku minimalnego doświadczenia 

zawodowego w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 3 lata przed dniem składania oferty zgodnym z  zakresem 

zamówienia  oraz min 500 zrealizowanych godzin szkoleniowych z w/w zakresu w ostatnich 3 latach.  

Zmiany w umowie  

 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu 

do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

1. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

2. ostatecznej liczby godzin, 

3. zasad płatności, 

4. zabezpieczenia i kar umownych, 

5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego 

uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę 

zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. 

6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące 

kar umownych: 

a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu 

przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku: 

- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie 

zapewni w określonym terminie odpowiedniej sali, 

- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności, 

- dwukrotnym nienależytym wykonaniu usług, skutkującym naliczeniem kar umownych w 

maksymalnej wysokości, 



 
 

- gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy, 

 

Termin i miejsce składania ofert  

 

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z 

załącznikami , w terminie do 16 marca 2017 r. poprzez email: d.balcerzak@asesor.edu.pl  z dopiskiem w tytule 

: oferta-szkolenie lub pocztą/osobiście na adres siedziby 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15  Oferty złożone 

po /w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie 

informacje można uzyskać pod numerem tel. 506 050 706 (Danuta Balcerzak) 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem 

informacyjnym. 
 

Pozostałe informacje  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie 

projektu na realizację niniejszego zamówienia. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do 

wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty. 

2. Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania w tym stawki cenowej z Wykonawcą 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. Oferta 

oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

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

7.  Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w rozeznaniu rynku i być 

złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

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

przyczyny. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

10. 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. 
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