
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt „Chcę pracować – Nowy Ja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez LOOTUS Joanna 

Jędrzejowska w partnerstwie z Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPPK.07.01.00-18-0112/18-00  zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 31 października  2018 r. w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

Mielec, 02.10.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/7.1/CNJ 

W ramach projektu „Chcę pracować – Nowy Ja” RPPK.07.01.00-18-0112/18 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez LOOTUS Joanna Jędrzejowska 

w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny 

rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Joanna Jędrzejowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOOTUS Joanna Jędrzejowska 

ul. Warneńczyka 1/52 

39-300 Mielec 

NIP: 8171948684 

REGON: 365232319 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

Zamawiający może odmówić zawarcia umowy bez wskazania przyczyny. 

 

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r,. poz. 1986 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie 

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” (wersja nr 

MIiR/2014-2020/12(4) z dnia 22 sierpnia 2019 r.). 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń 

zawodowych wraz z certyfikowanym egzaminem prowadzących do podniesienia, uzupełnienia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 14 Uczestników Projektu „Chcę pracować Nowy Ja”. 

Specyfikacja:  

Szkolenia będą prowadzone w systemie popołudniowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 

15.00 do 21.00 bądź weekendowym w godzinach od 7.00 do 21.00, przy czym 1 spotkanie ma trwać 

nie dłużej niż 6 godzin zegarowych. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zamawiający zastrzega, iż szkolenia muszą być certyfikowane (np. VCC – Certyfikat Kompetencji 

Zawodowych, Cech Rzemiosł, UDT itp.) i powinny kończyć się możliwością uzyskania przez 

Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. Kwalifikacje są rozumiane 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w 

ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie 

się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie 

zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do 

certyfikacji. 

Uzyskanie kwalifikacji nastąpi po ukończeniu szkolenia, w wyniku walidacji i certyfikacji. 

Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich 

weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych w kwalifikacji. Walidacja powinna być 

prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej 

kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób 

przeprowadzających walidację). 

Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji 

formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po 

walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się 

wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. 

Zdobycie kwalifikacji w ramach szkoleń objętych przedmiotem zamówienia poprzedzone będzie 

procesem sprawdzania (walidacji) tj. egzaminem dla Uczestników, przeprowadzonym przez 

uprawnioną instytucję (Wykonawcę lub podmiot, któremu Wykonawca powierzy przeprowadzenie 

walidacji), zakończonym certyfikacją tj. uzyskaniem certyfikatu lub innego odpowiedniego 

dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, wydanego przez instytucję certyfikującą tj. Wykonawcę 

lub inną instytucję uprawnioną do certyfikacji. Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania, 

instytucje certyfikujące muszą zapewnić rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia do walidacji. 

Jeżeli instytucja certyfikująca w ramach danego szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę nie 

będzie uprawnioną jednostką systemu oświaty i szkolnictwa wyższego lub organ władzy publicznej 

lub samorządu zawodowego (np. Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalinctwa, Urząd 

Regulacji Energetyki, izby rzemieślnicze) aby dokument jaki zostanie wydany Uczestnikom Projektu 

w wyniku walidacji i certyfikacji, można było uznać za potwierdzający kwalifikacje, musi być 

dokumentem uznawanym przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) lub 

Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego za dokument 

potwierdzający kwalifikację lub, jeżeli dokument lub instytucja certyfikująca nie zostały jeszcze 

formalnie uznane przez ww. instytucje, muszą zostać spełnione następujące warunki: 

1. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się. 

2. Proces kształcenia oraz walidacji jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji. 

3. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej 

branży/sektorze tzn. otrzymał pozytywne rekomendacje od: 

a) co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub: 

b) związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów. 
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Usługa organizacji i przeprowadzania szkoleń zawodowych będzie obejmowała: 

a) Trenerów  

Wykonawca musi zapewnić trenerów posiadających udokumentowane wykształcenie, wiedzę i 

doświadczenie w przedmiocie zamówienia 

b) Zapewnienie sal szkoleniowych 

Wykonawca musi zapewnić sale szkoleniowe wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia, konieczne 

do prawidłowego prowadzenia szkoleń, uwzględniające potrzeby dostosowane do prawidłowego 

przeprowadzenia szkoleń, uwzgledniające potrzeby dostosowane do osób niepełnosprawnych, 

spełniające wymogi BHP i PPOŻ z dostępem do światła dziennego i zapleczem sanitarnym. 

c) Materiały szkoleniowe 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania/zakupienia wszelkich niezbędnych materiałów 

szkoleniowych/dydaktycznych potrzebnych do prawidłowego zrealizowania szkoleń. Materiały 

szkoleniowe powinny być oparte na programie szkolenia załączonym przez Wykonawcę do oferty i 

zostać przekazane Zamawiającemu w formie np. prezentacji w formacie Power Point, skryptu dla 

danego szkolenia, podręcznika do akceptacji przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do 

przedłożonych materiałów szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 

Zamawiającego i przedłożyć skorygowane materiały szkoleniowe w ciągu 2 dni od dnia otrzymania 

zastrzeżeń Zamawiającego. 

d) Badania lekarskie 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Uczestnikom szkolenia odpowiednich badań 

lekarskich/psychologicznych przy realizacji poszczególnych szkoleń, do realizacji których takie 

badania są wymagane 

e) Ubezpieczenie Uczestników Projektu 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia dla Uczestników poszczególnych 

szkoleń przez cały okres trwania szkolenia 

f) Catering 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu podczas szkoleń dla wszystkich Uczestników 

szkolenia w każdym dniu szkolenia. W skład stawki żywieniowej wchodzi: 

- przerwa kawowa: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słodkie lub słone przekąski 

typu kruche ciastka, paluszki lub owoc 

- obiad: min. drugie danie oaz napój 

Wyżywienie ma zostać podane w lokalizacji szkolenia Uczestników Projektu. 

Zamówienie składa się z następujących części: 

CZĘŚĆ A – PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII 

KOMPUTEROWYCH (ECDL LUB RÓWNOWAŻNE) I BIUROWYCH 

Cel Szkolenia:  

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu funkcjonowania biura 

i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym 

organizacji pracy dyrekcji/zarządu, prowadzenia dokumentacji biurowej. Minimalny zakres 
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tematyczny szkolenia musi zawierać moduły tematyczne: sporządzanie oraz prowadzenie 

korespondencji biurowej, m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism ( w tym pism urzędowych) z 

zastosowaniem techniki komputerowej i oprogramowania do edycji tekstu, obsługiwanie programów 

oraz urządzeń biurowych (faksu, kserokopiarki, skanera itp.), opracowywanie instrukcji 

kancelaryjnych, sporządzanie rzeczowego wykazu akt, porządkowanie i przechowywanie akt, 

organizowanie pracy biura lub sekretariatu, w tym kompletowanie materiałów i aktów prawnych 

niezbędnych do pracy, wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie i znakowanie 

korespondencji, rozdzielanie pism itp., przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą 

tradycyjną i pocztą elektroniczną, udzielanie informacji telefonicznych, przyjmowanie interesantów 

oraz udzielanie im ogólnych informacji, nauka radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem”. Obsługa 

komputera w szczególności edytor tekstu, praca z dokumentami i zapisywania ich w różnych 

formatach plików, wyboru odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja pomoc w celu zwiększenia 

szybkości i efektywności pracy, tworzenia i edycji niewielkich dokumentów, gotowych do 

rozpowszechniania, zastosowania różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich 

rozpowszechnieniem, jak również stosowania dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji 

formatowania, wstawiania tabel, obrazów i rysunków, przygotowywania dokumentów do wydruku 

korespondencji seryjnej, stosowania opcji ustawień strony oraz dokonywania sprawdzenia i poprawy 

napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.   

Uzyskane kwalifikacje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji. 

Wymiar szkolenia i liczba uczestników:  

Łączny wymiar szkolenia wynosi 140 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 100h wraz z 

egzaminem, zajęcia z zakresu obsługi komputera (ECDL lub równoważne) i aplikacji biurowych 40h 

wraz z egzaminem, 

Liczba grup szkoleniowych: 1  

Liczebność grupy szkoleniowej: 6 osób 

Łączna liczba uczestników: 6 osób 

 

CZĘŚĆ B – ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI 

Cel Szkolenia:  

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego, 

nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Minimalny zakres 

tematyczny szkolenia musi zawierać moduły tematyczne: podstawy rachunkowości, podstawy 

działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy, segregowanie 

dokumentów pod względem ich rodzaju, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-

rachunkowym, przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z 

zatwierdzonych dowodów księgowych, wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego 

dokumentów, kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania 

dokumentów korygujących, przygotowywanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami, 

wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów 

księgowych, archiwizowanie dowodów księgowych.  

Uzyskane kwalifikacje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji. 

Wymiar szkolenia i liczba uczestników:  

Łączny wymiar szkolenia wynosi 120 h/gr (40h teorii, 80h praktyki) 
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Liczba grup szkoleniowych: 1 

Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba 

Łączna liczba uczestników: 1 osoba  

 

CZĘŚĆ C – PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 

Cel Szkolenia: 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu 

przedstawiciel handlowy, a także nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi zawierać moduły tematyczne: psychologia sprzedaży, 

typologia klientów – budowanie relacji z klientem, badania rynku, cele, planowanie, determinacja, 

nawyki i samodyscyplina w sprzedaży, grafik obowiązków przedstawiciela handlowego, obowiązki i 

zadania przedstawiciela handlowego, cechy dobrego przedstawiciela, obsługa klienta – relacje z 

klientem, marketing w handlu, pozyskiwanie klientów, prezentacja handlowa, przygotowanie oferty 

handlowej, techniki sprzedaży, rozmowa telefoniczna z klientem, negocjacje handlowe, umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych, faktura oraz nota kredytowa.  

Uzyskane kwalifikacje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji. 

Wymiar szkolenia i liczba uczestników:  

Łączny wymiar szkolenia wynosi 120 h/gr (40h teorii, 80h praktyki) 

Liczba grup szkoleniowych: 1 

Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób 

Łączna liczba uczestników: 5 osób 

 

CZĘŚĆ D – FLORYSTA 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu 

florysta, a także nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Minimalny zakres 

tematyczny szkolenia musi zawierać moduły tematyczne: teoria barw i kompozycji, 

materiałoznawstwo roślinne, materiałoznawstwo – narzędzia florysty, materiałoznawstwo nieroślinne, 

florystyczne zasady kompozycyjne, kulturowe podstawy florystyki, środki wyrazu twórczego, 

projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych, wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych, 

florystyka okolicznościowa, sztuka układania kwiatów w naczyniach, dekoracje stołów, florystyka 

ślubna, florystyka żałobna, przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów 

florystycznych. 

Uzyskane kwalifikacje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji. 

Wymiar szkolenia i liczba uczestników:  

Łączny wymiar szkolenia wynosi 100 h/gr (20h teorii, 80h praktyki) 

Liczba grup szkoleniowych: 1 

Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby 
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Łączna liczba uczestników: 2 osoby 

 

W ramach realizacji każdego z ww. szkoleń Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej do przeprowadzenia szkolenia posiadającej                    

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji danych form wsparcia, 

2. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych dla każdego z 

uczestników adekwatnych do zakresu danego szkolenia, obejmujących co najmniej:  

a) dla części teoretycznych szkoleń: wydruk i/lub  podręcznik lub opracowanie własne z zakresu 

merytorycznego objętego kursem, 

b) dla części praktycznych szkoleń: materiały, towary, narzędzia i urządzenia, odzież ochronną 

właściwą na potrzeb realizacji danego kursu. 

3. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego. 

4. Zapewnienia sal szkoleniowych, sal komputerowych, warsztatów do zajęć praktycznych 

wymaganych prawem i właściwych dla poszczególnych szkoleń zawodowych. 

5. Zapewnienia sprzętu do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z wymogami 

prawnymi i z programem danego szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania (ustalenie 

ostatecznego programu szkolenia z Zamawiającym musi nastąpić przed podpisaniem umowy na 

realizację szkolenia),  

6. Zapewnienia udziału Uczestników szkolenia w procesie walidacji i certyfikacji tj. zorganizowanie 

egzaminu dla Uczestników szkolenia (co najmniej 1 podejścia do egzaminu dla każdego Uczestnika) i 

wydanie Uczestnikom, którzy zdali egzamin, certyfikatu lub innego odpowiedniego dokumentu 

potwierdzającego kwalifikację albo powierzenie walidacji i/lub certyfikacji innej uprawnionej 

instytucji walidującej/certyfikującej, w sposób zapewniający nadanie kwalifikacji Uczestnikom 

szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

7. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia wskazanej w niniejszym zapytaniu ofertowym do Biura 

Projektu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia danego szkolenia. W przypadku dłuższego 

oczekiwania na wydanie certyfikatu przez Instytucję certyfikującą, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego dostarczenia, jednak w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia szkolenia, 

rejestru wydanych certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje 

przez Uczestników, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia oraz 

nazwę szkolenia i datę wydania dokumentu wraz z kserokopiami tych certyfikatów lub innych 

dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji przez Uczestników oraz listy potwierdzającej 

odbiór certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji przez 

Uczestników. 

8. Archiwizowania wszelkiej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej w 

okresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja będzie archiwizowana pod adresem Wykonawcy 

wskazanym w umowie zawartej z Zamawiającym. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji 

dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przez Wykonawcę przed 

terminem wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego pisemnie o miejscu archiwizacji dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia. 

9. Udostępniania dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia podmiotom uprawnionym do 

przeprowadzania kontroli projektu, w ramach którego prowadzone są szkolenia. 
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10. Zapewnienia Zamawiającemu oraz Instytucji Pośredniczącej i innym upoważnionym instytucjom 

wglądu do dokumentów (w tym dokumentów elektronicznych) związanych z realizacją usług w 

ramach projektu, w tym dokumentów finansowych oraz w okresie realizacji zamówienia, pełnego 

dostępu do obiektów i pomieszczeń, w których realizowane są szkolenia. 

Wymogi dotyczące  usług szkoleniowych:  

 

1. Sale szkoleniowe zapewniane przez Wykonawcę w ramach ww. części zamówień muszą być 

wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego szkolenia + 

trener. Sale szkoleniowe powinny posiadać projektor multimedialny lub rzutnik, tablicę (flipchart), 

właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające 

swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemniania sal podczas 

prezentacji multimedialnej. Dodatkowo w przypadku sal komputerowych muszą być one wyposażone 

w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych - dla wszystkich uczestników danego szkolenia + 

trener- zawierających co najmniej system operacyjny oraz oprogramowanie umożliwiające 

przeprowadzenia zajęć zgodnych z tematyką kursu  tj. system operacyjny Windows 10 oraz pakiet 

biurowy Microsoft Office 2013. Sala komputerowa (część A przedmiotu zamówienia) musi posiadać  

certyfikację umożliwiającą zapewnienie standardu kształcenia niezbędnego w celu dopuszczenia 

uczestników do egzaminu zawodowego.   

2. Sale powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać odpowiednią akustykę i ogrzewanie. 

Powierzchnia sali powinna umożliwiać takie ustawienie stanowisk, by zapewnić swobodne przejście 

między nimi. Budynek, w którym mieszczą się sale musi posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, 

dostęp do toalet. Sale powinny być usytuowane w budynku na terenie miasta realizacji danego 

szkolenia w dogodnym położeniu (blisko przystanków komunikacji miejskiej).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń objętych zapytaniem ofertowym w 

wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Wymiar zajęć  w ciągu jednego dnia szkoleniowego powinien wynosić 6 godzin 

dziennie, zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do niedzieli (w zależności od dyspozycyjności 

Uczestnika projektu nie kolidującej z godzinami odbywania przez niego stażu zawodowego). 

4. Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika powinny być nowe, nieużywane, adekwatne do treści 

danego szkolenia. Pomoce naukowe powinny być przekazywane uczestnikom szkolenia na początku 

szkolenia bądź na bieżąco, zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opracowanego przez siebie szczegółowego 

programu danego szkolenia – wymóg dotyczy każdego ze szkoleń zawodowych.  Program szkolenia 

musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji każdego szkolenia. Dokumentację 

stanowią: lista obecności (wraz z potwierdzeniem odbioru cateringu), dziennik zajęć, lista 

potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, lista potwierdzająca przystąpienie do egzaminu, 

protokół z przeprowadzenia egzaminu, rejestr wydanych certyfikatów lub innych dokumentów 

potwierdzających uzyskane kwalifikacje przez uczestników, kopia certyfikatu lub innego dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z potwierdzeniem  odbioru  przez uczestnika/ów. 

 

Wymagania dotyczące wszystkich części przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 

formularzem ofertowym do dwóch miejsc po przecinku. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Unii 

Europejskiej zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w materiałach szkoleniowych i 

innych dokumentach, które będą przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

3. Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia dla grupy szkoleniowej zostanie określony przez 

Zamawiającego i przekazany Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia danego 

szkolenia. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację szkolenia 

zgodnie z ww. harmonogramem.  

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z harmonogramem realizacji danego szkolenia 

w ramach projektu. Liczba dni szkolenia w danym miesiącu, w których Wykonawca zobowiązany 

będzie poprowadzić szkolenie/zapewnić trenerów prowadzących szkolenie uzależniona jest od 

harmonogramu realizacji szkolenia w ramach projektu, ustalanego przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie również do niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej 

lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/Uczestniczce projektu, który opuszcza spotkania lub 

posiada innego rodzaju zaległości. 

 

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

 

5. OFERTY CZĘŚCIOWE: 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne szkolenia objęte 

zapytaniem ofertowym, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. 3 zapytania ofertowego. 

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN WYKONANIA: 

1. Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia:  

Część  B, C , D zamówienia w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą do 27 listopada 2019 r. 

Część A zamówienia w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 

14 grudnia 2019 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe 

terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. Przewidywany termin podpisania 

umowy z Wykonawcą: maj 2019 r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie  prawo  do  rezygnacji  z  realizowanego  przedmiotu  zamówienia w 

przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z 

tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. 

7. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Miejsce wykonywania zamówienia – woj. podkarpackie, Mielec 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury/rachunku u 

Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest zgodna z Zapytaniem Ofertowym i 

umową, prawidłowa realizacja usługi w zakresie objętym fakturą/rachunkiem, potwierdzona 
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przedłożonymi przez Wykonawcę dokumentami (lista obecności (wraz z potwierdzeniem odbioru 

cateringu), dziennik zajęć, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, lista potwierdzająca 

przystąpienie do egzaminu, protokół z przeprowadzenia egzaminu, rejestr wydanych certyfikatów lub 

innych dokumentów  

potwierdzających uzyskane kwalifikacje przez uczestników, kopia certyfikatu lub innego dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z potwierdzeniem  odbioru  przez uczestnika/ów). Termin 

płatności może zostać wydłużony do czasu dostępności środków na koncie projektowym 

Zamawiającego. 

9. ZALICZKI: 

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 

1. Nie są powiązani z Zamawiającym lub Partnerem (Podkarpacka Fundacją Rozwoju 

Regionalnego z siedzibą w Mielec, ul. Krakowska 1, KRS 0000581701)  osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

Partnera 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 IŻ PO 

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 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy w 

przedmiocie ww. powiązań, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. 

Wykonawcy powiązani z Zamawiającym lub Partnerem kapitałowo lub osobowo zostaną wykluczeni 

z udziału w postępowaniu. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.  

Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany  wykazać, że zrealizował w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia zawodowe z zakresu tematycznego zbieżnego z 

zakresem szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę, a to: 

- dla części A – co najmniej 3 szkolenia z zakresu administracji biurowej z obsługą komputera/prac 

biurowych, 

- dla części B- co najmniej 3 szkolenia z zakresu księgowości/rachunkowości, 
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- dla części C - co najmniej 3 szkolenia z zakresu przedstawiciel handlowy 

- dla części D - co najmniej 3 szkolenia z zakresu florysta  

 

Okres ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert oznacza 36 miesięcy licząc wstecz od dnia 

będącego dniem upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 

postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez 

Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie tj. wykazu doświadczenia i 

dokumentów je potwierdzających (wymóg przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających 

doświadczenie). Spełnienie wymogu doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń o zbieżnej 

tematyce weryfikowane będzie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę zestawienia 

zrealizowanych szkoleń zawierającego m.in. nazwę szkolenia, liczbę godzin objętych szkoleniem, datę 

jego realizacji, nazwę podmiotu, na zlecenie którego szkolenie było realizowane oraz poprzez 

załączone dokumenty potwierdzające realizację szkoleń wskazanych w zestawieniu np. kopie 

dzienników zajęć lub referencje lub protokoły odbioru lub kopie FV itp. Ze sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia musi jednoznacznie wynikać, jakie szkolenia zawodowe Wykonawca 

zrealizował w odniesieniu do części zamówienia, której dotyczy oferta Wykonawcy. Konieczne jest 

wykazanie doświadczenia na poszczególne części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca 

składa ofertę. Za szkolenia zrealizowane w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

uważa się szkolenia, które w tym okresie zostały zakończone (zostały nabyte kwalifikacje zawodowe 

przez Uczestników) nawet jeżeli ich rozpoczęcie nastąpiło wcześniej. 

Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu 

potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca 

ten warunek spełnia. Doświadczenie wskazane w sporządzonym przez Wykonawcę zestawieniu, 

niepotwierdzone dokumentami załączonymi do oferty, nie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu 

wymiaru posiadanego doświadczenia Wykonawcy.  

Brak spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia skutkował 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postepowaniu w zakresie tej części przedmiotu 

zamówienia, której brak spełnienia warunku dotyczy. 

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.  

a) zorganizują szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się odpowiednich 

do celów i formy prowadzenia zajęć, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w wyniku 

procesu walidacji i certyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym 

b) dysponują w ramach każdej części przedmiotu zamówienia, której dotyczy oferta Wykonawcy co 

najmniej 1 trenerem: 

- posiadającym kwalifikacje do przeprowadzenia danego szkolenia (np. wykształcenie kierunkowe, 

ukończone kursy, posiadane uprawnienia itp.) oraz 

- posiadającym doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych kończących się uzyskaniem 

kwalifikacji (pod pojęciem szkolenia Zamawiający rozumie także zajęcia/moduły przeprowadzone 

przez trenera w ramach szkolenia): 

- dla części A – w wymiarze minimum 300 godzin szkoleń z zakresu administracji biurowej z obsługą 

komputera/prac biurowych 
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- dla części B – w wymiarze minimum 300 godzin szkoleń z zakresu księgowości/rachunkowości 

- dla części C – w wymiarze minimum 300 godzin szkoleń z zakresu przedstawiciel handlowy 

- dla części D – w wymiarze minimum 300 godzin szkoleń z zakresu florysta 

W przypadku wskazania w ofercie więcej niż 1 trenera do prowadzenia szkolenia w ramach danej 

części przedmiotu zamówienia, każda ze wskazanych osób musi spełniać warunek posiadania 

kwalifikacji i doświadczenia wskazany w zapytaniu ofertowym. W przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, który więcej niż 1 osobę, szkolenie będzie mogło być prowadzone przez wszystkie 

osoby wskazane w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez te osoby warunku posiadania kwalifikacji 

i doświadczenia wskazanych w zapytaniu ofertowym. W razie wystąpienia konieczności dokonania 

zmiany trenera wskazanego w ofercie w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia trenera posiadającego co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jak zmieniany 

trener, wskazany w ofercie wybranej przez Zamawiającego, złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi 

na zapytanie ofertowe dla danej części przedmiotu zamówienia. W przypadku o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

Doświadczenie zawodowe trenera potwierdzającego wymagane doświadczenie nowego trenera, 

analogicznego do doświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, dokumentów 

potwierdzających wskazane doświadczenie trenera oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

nowego trenera. Zmiana trenera wskazanego w ofercie wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Warunek o którym mowa w pkt. 3 a) powyżej, zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy dotyczącego walidacji i certyfikacji, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 7 do zapytania ofertowego, zawierającego nazwę szkolenia, którego dotyczy oferta 

Wykonawcy, wskazanej instytucji walidującej (tj. podmiotu przeprowadzającego egzamin), instytucji 

certyfikującej (tj. podmiotu wydającego certyfikat lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje) 

oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. 

Ponadto, jeżeli instytucja walidująca w ramach danego szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę, 

nie będzie uprawnioną jednostką systemu oświaty i szkolnictwa wyższego lub organ władzy 

publicznej lub samorządu zawodowego (np. Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa, 

Urząd Regulacji Energetyki, izby rzemieślniczej) lub inny podmiot, który jest właścicielem i 

operatorem danego systemu egzaminacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

dokument, z którego wynika, że wskazana w ofercie instytucja walidująca jest uprawniona do 

przeprowadzenia egzaminu, stanowiącego weryfikację uprawnień w odniesieniu do wymagań dla 

danej kwalifikacji (walidacja) – kserokopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem. 

W razie niemożności ustalenia przez Zamawiającego, czy załączony do oferty dokument uprawnia 

wskazaną w ofercie instytucję walidującą do przeprowadzenia egzaminu (walidacji), Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień i/lub przedłożenia dodatkowych 

dokumentów na potwierdzenie tej okoliczności. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór certyfikatu lub innego dokumentu 

potwierdzającego kwalifikację, wydawanego przez wskazaną w ofercie instytucję certyfikującą – 

kserokopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

W razie wątpliwości Zamawiającego, czy załączony do oferty dokument jest uznawany za dokument 

potwierdzający kwalifikację przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego lub Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dokumentu, stanowiącego potwierdzenie, 

że certyfikat/inny odpowiedni dokument wydawany przez wskazaną w ofercie instytucję certyfikującą 

jest uznawany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego lub Instytucję Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) za dokument 

potwierdzający kwalifikację, lub jeżeli dokument lub instytucja nie zostały jeszcze formalnie uznane 

przez ww. instytucję, wykazania, w tym poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów, że zostały 

spełnione  

łącznie następujące warunki: 

1. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się. 

2. Proces kształcenia oraz walidacji jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji. 

3. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej 

branży/sektorze tzn. otrzymał pozytywne rekomendacje od: 

a) co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub: 

b) związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do właściwej Instytucji Zarządzającej lub Instytucji 

Pośredniczącej o potwierdzenie, czy przedstawione przez Wykonawcę dokumenty pozwalają na 

uznanie, że dokument wydany przez instytucję certyfikującą wskazaną w ofercie zostanie uznany 

przez te Instytucje za potwierdzający kwalifikację. 

Warunek, o którym mowa powyżej, będzie weryfikowany odrębnie dla każdej części przedmiotu 

zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia- nie spełnia. Brak spełnienia 

warunku w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia, skutkował będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie danej części przedmiotu zamówienia. 

 

Warunek o którym mowa w pkt. 3 b) powyżej weryfikowany będzie  odrębnie dla każdej części 

przedmiotu zamówienia. 

Warunek posiadania przez trenera odpowiednich kwalifikacji weryfikowany będzie według formuły 

spełnia – nie spełnia na podstawie kopii załączonych do oferty dokumentów tj. dyplomów lub innych 

dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

certyfikatów, nadanych uprawnień itp. 

Warunek posiadania przez trenera odpowiedniego doświadczenia weryfikowany będzie według 

formuły spełnia – nie spełnia – na podstawie załącznika nr 5 – Doświadczenie zawodowe trenera 

sporządzonego odrębnie dla każdej części zamówienia i każdego wskazanego trenera – oraz 

załączonych do oferty dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie trenera (np. protokoły, 

referencje, umowy). 

Doświadczenie trenera wskazane w oświadczeniu załączonym do oferty (załącznik nr 5) 

niepotwierdzone dokumentami załączonymi do ofert, nie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu 

wymiaru posiadanego doświadczenia trenera wskazanego przez Wykonawcę. 

Brak spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skutkował  

będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie tej części przedmiotu 

zamówienia, której brak spełnienia warunku dotyczy. 
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4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

O udzielenie zamówienia ,mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia przez 

Wykonawcę w/w warunku, nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia. Wykonawcy nie 

spełniający ww. warunku udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. 

5. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają 

aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzanego przez Wojewódzki Urząd 

Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: 

Należy złożyć aktualne potwierdzenie wpisu Wykonawcy – instytucji szkoleniowej do RIS 

prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej 

(nie starsze niż 1 miesiąc) w postaci Informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych (RIS) wraz ze szczegółowymi informacjami o wybranej instytucji szkoleniowej. 

Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty dokumentów potwierdzających wpis do RIS, o których mowa 

powyżej, weryfikacja spełnienia ww. warunku dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie 

informacji o Wykonawcy dostępnych na stronie internetowej http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris, w 

Informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) wraz ze 

szczegółowymi informacjami o wybranej instytucji szkoleniowej. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 

kryterium spełnia – nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6. Zaległości publicznoprawne wobec ZUS i US. 

 Zamawiający wyklucza możliwość udzielenia zamówienia podmiotom zalegającym z płatnościami 

publicznoprawnymi wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 

postępowaniu według formuły spełnia – nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez 

Wykonawcę potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii właściwych zaświadczeń z US i ZUS, 

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

 

11. PROCEDURA: 

Tryb udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie jest podmiotem, który jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W związku z tym 

że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
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Województwa Podkarpackiego, zgodnie z umową o dofinansowanie, niniejsze postępowanie toczy się 

w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. 

 

12. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB WYBORU OFERTY: 

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu 

oraz spełnieniu przez oferty warunków formalnych oferty będą podlegały ocenie zgodnie z 

następującymi kryteriami (ocena dokonana zostanie odrębnie dla każdej części przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. 3 niniejszego zapytania): 

 

I. Kryterium „Cena” – waga 80 %  

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy 

odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen 

zostanie przyjęta podana w ofercie cena jednostkowa brutto za przeprowadzenie szkolenia o danej 

tematyce dla 1 osoby (obejmująca wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (organizacja i 

przeprowadzenie szkolenia, w tym egzamin i wydanie certyfikatu/innego dokumentu). 

Wzór: 

najniższa jednostkowa cena brutto za przeszkolenie 1 osoby wskazana w ocenianych 

ofertach/jednostkowa cena brutto za przeszkolenie 1 osoby wskazana w ofercie ocenianej x 80. 

Obliczenia zostaną dokonane do drugiego miejsca po przecinku. 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt. 

 

II. Kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” – waga 20% 

W ww. kryterium Zamawiający przyzna punkty za wskazane w ofercie doświadczenie trenera 

wyznaczonego do prowadzenia danego szkolenia w prowadzeniu szkoleń zawodowych kończących 

się uzyskaniem kwalifikacji, z zakresu zbieżnego z zakresem szkolenia, do prowadzenia którego trener 

został wyznaczony. 

Punkty w ww. kryterium przyznawane będą zgodnie z poniższymi zasadami: 

- 300h szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji z zakresu zbieżnego z zakresem szkolenia do 

którego trener został wyznaczony – 0 pkt 

- powyżej 300h do 500h szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji z zakresu zbieżnego z 

zakresem szkolenia do którego trener został wyznaczony – 10 pkt 

- powyżej 500h szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji z zakresu zbieżnego z zakresem 

szkolenia do którego trener został wyznaczony – 20 pkt 

Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zwartych w dokumencie Doświadczenie 

zawodowe trenera, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego oraz na podstawie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ww. dokumencie 

złożonych wraz z ofertą. 
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W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie więcej niż 1 osoby, która będzie prowadziła 

dane szkolenie, do oceny we wskazanym przez Zmawiającego kryterium oceny ofert, zostanie przyjęte 

doświadczenie tej spośród wskazanych osób, która we wskazanym kryterium oceny uzyskała 

najniższą liczbę punktów w porównaniu do innych osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie do 

realizacji danego szkolenia. 

Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji zamówienia wynosi 20 pkt. 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów 

obliczoną według wzoru: 

K= K1 + K2 gdzie: 

 

K – całkowita liczba punktów oferty 

K1 – liczba punktów oferty w kryterium cena 

K2 – liczba punktów oferty w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej w ramach danej części przedmiotu zamówienia z 

uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam łączny bilans punktów ceny i drugiego 

kryterium oceny ofert, a przedstawione w ofertach ceny jednostkowe brutto za przeszkolenie 1 osoby 

są identyczne, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia -  w terminie 

określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych w ramach danej części przedmiotu 

zamówienia, obejmujących cenę jednostkową za przeszkolenie 1 osoby netto, brutto i VAT 

(obejmująca wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (organizacja i przeprowadzenie 

szkolenia, w tym cena za egzamin i wydanie certyfikatu/innego dokumentu) i cenę całkowitą netto, 

brutto i VAT (liczba osób x cena jednostkowa). Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.  

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 

formularzem ofertowym. 

Należy podać cenę jednostkową (netto, brutto i VAT) za przeprowadzenie szkolenia o danej tematyce 

dla 1 osoby (obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (organizacja i 

przeprowadzenie szkolenia, w tym egzamin i wydanie certyfikatu/innego dokumentu)) oraz całkowitą 

cenę (netto, brutto i VAT) za realizację danego szkolenia (liczba osób x cena jednostkowa). 

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i 

prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wskazując cenę, należy uwzględnić: 

wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane składki ZUS 

(ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz 

Pracy i in.) od pracownika i pracodawcy w łącznej wysokości (czyli kwota brutto brutto); podatek 

VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert (jeśli dotyczy) oraz 

wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja 

zamówienia nie byłaby możliwa. 
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Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być 

od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była 

ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w 

celu jej określenia. 

W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny 

oferty jeżeli wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

przez Zamawiającego ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

13. WYKLUCZENIA: 

Z procedury udzielenia zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu – punkt 10. 

Z procedury udzielania zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wniósł wadium lub wniósł 

wadium po wyznaczonym terminie (liczy się data wpływu na rachunek bankowy lub wpłata do kasy). 

Obok podstawy do wykluczenia wykonawcy Zamawiający ustanawia podstawy do odrzucenia oferty. 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. złożone po upływie terminu składania ofert  

2. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

3. niezgodne z zapytaniem ofertowym 

4 . nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia  

5. niezgodne z wymaganiami dotyczącymi warunków realizacji zamówienia  

 

14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: 

„Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Chcę pracować – Nowy Ja” 

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając 

nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być 

podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 

a) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego. 

 b) Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące Załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego. 
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c) Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych na które składana jest oferta 

(odpowiednio dla części A – D). 

d) Życiorys zawodowy przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń w zakresie 

którego Wykonawca składa ofertę, potwierdzające posiadanie przez trenera wyznaczonego do 

przeprowadzenia szkolenia odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zgodnie z wymogami 

zapytania ofertowego stanowiący Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje 

trenera do przeprowadzenia szkolenia (dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające posiadane 

wykształcenie, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, kopie nadanych uprawnień itp.) 

oraz Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez trenera wyznaczonego 

przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w Załączniku nr 5 do zapytania 

ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług). 

3. Opracowany samodzielnie przez Wykonawcę wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji 

szkoleń zawodowych o tematyce z branży/ dziedziny jak szkolenia/ kursy zawodowe, na które 

Wykonawca złożył ofertę - tj. minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Wykaz musi zawierać zestawienie 

zrealizowanych szkoleń m.in. nazwę szkolenia, liczbę godzin objętych szkoleniem, datę jego 

realizacji, nazwę podmiotu na zlecenie którego szkolenie było realizowane. Wskazane w wykazie 

szkolenia muszą zostać potwierdzone poprzez załączone dokumenty np. kopie dzienników zajęć lub 

referencje lub protokoły odbioru lub  kopie FV itp. 

4. Aktualne potwierdzenie wpisu do RIS (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wydruk 

komputerowy). 

5. Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i 

udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta. 

6. Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium, 

7. Zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące walidacji i certyfikacji szkoleń. 

10. Dokument z którego wynika, że wskazana w ofercie instytucja walidująca jest uprawniona do 

przeprowadzenia egzaminu, stanowiącego weryfikację uprawnień w odniesieniu do wymagań dla 

danej kwalifikacji (walidacja)  - jeśli dotyczy zgodnie z pkt. 10 zapytania ofertowego 

11. Wzór certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, wydawanego przez 

wskazaną w ofercie instytucję certyfikującą. 

12. Załącznik nr 8 – Istotne warunki umowy 

13. Inne dokumenty, których wymóg złożenia wynika z zapytania ofertowego (jeśli dotyczy). 

14. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 

merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty. 

15. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub 

oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – 

spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.  
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16. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (oraz opieczętowana pieczęcią firmową jeżeli 

Wykonawca posługuje się pieczęcią) lub przez osobę/y uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e 

należy rozumieć odpowiednio: 

- osobę/y, która/e zgodnie z dokumentem rejestrowym, wymaganiami ustawowymi oraz 

odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie 

gospodarczym; 

- pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y, 

uprawniona osoba. 

17. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę/y 

upełnomocnioną/e, należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie 

pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

18. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 

zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami i 

informacjami co do zasad ich sporządzenia, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane. 

19. Zaleca się aby oferta w wersji papierowej została spięta (zszyta, zbindowana) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

20. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom złożonych ofert (w tym załączonych do oferty 

dokumentów, oświadczeń) po zakończeniu postępowania. 

21. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu jest decyzją ostateczną. Oferta odrzucona oraz oferta Wykonawcy wykluczonego z 

udziału w postępowaniu nie podlega dalszej ocenie w kryteriach oceny wskazanych w zapytaniu 

ofertowym. Z tytułu odrzucenia 

 oferty przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów, złożenie ich w 

niewłaściwej formie lub złożenie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

15. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM, EKONOMICZNYM I 

TECHNICZNYM 

Wadium 

W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

- Część A: 590,00  zł ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), 

- Część B: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100), 

- Część C: 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), 

- Część D: 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100), 

Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy 

(liczy się data wpływu na konto Zamawiającego ) nr 40 1140 2004 0000 3002 7660 9305 prowadzony 

dla LOOTUS Joanna Jędrzejowska  z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium – organizacja i 

przeprowadzenie szkoleń zawodowych części…..-  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/7.1/CNJ” 

lub wpłacić w formie gotówkowej za potwierdzeniem dowodu wpłaty KP w biurze projektu „Chcę 

pracować – Nowy Ja”, Mielec, ul. Kilińskiego 22, parter do dnia 10.10.2019 r. do godz. 16.00. 
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Jeżeli Wykonawca składa ofertę na organizację i przeprowadzenie więcej niż jednego szkolenia 

zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości odpowiadającej sumie kwot wadium 

przewidzianych dla tych szkoleń, których dotyczy oferta Wykonawcy. 

Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego 

zostanie uznany odpowiednią kwotą wadium lub odpowiednia kwota wadium zostanie wpłacona do 

kasy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. do 10.10.2019 r. do godz. 16.00). 

Wadium nie jest oprocentowane. 

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia 

zawarcia umowy na realizację usługi, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

W przypadku wyłonienia wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po 

podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

Zamawiający zwraca wniesione wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, 

niezwłocznie po wyborze oferty/ofert najkorzystniejszej/ych lub unieważnieniu postępowania. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert lub który nie złożył oferty mimo wniesienia wadium, jak również 

Wykonawcy który złożył ofertę po upływie terminu składania ofert. 

Weryfikacja wniesienia wadium nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 

potwierdzenia dokonania płatności oraz (w przypadku braku wpłaty wadium w formie gotówkowej do 

kasy Zmawiającego) na podstawie informacji dotyczących przelewów, które wpłynęły na rachunek 

bankowy Zamawiającego do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 10.10.2019 r do godz. 16.00). 

Uzyskanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną z systemu bankowości elektronicznej. Brak 

wniesienia wadium przez Wykonawcę na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, skutkował 

będzie odrzuceniem oferty. 

Pozostałe informacje o charakterze prawnym, finansowym, ekonomicznym i technicznym. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w 

uzasadnionych przypadkach a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, 

w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

2. Cena określona przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez cały okres ważności umowy 

zawartej z wybranym Wykonawcą i nie będzie podlegała zwiększeniu. 

3. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym 

zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego 

zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy. 

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z  realizowanego  przedmiotu  zamówienia w 

przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia Wykonawcy z 

tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia na miejscu oraz wglądu do 

dokumentów Wykonawcy dotyczących zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów 

finansowych. 

6. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na zaoferowaną cenę 

 

 

16. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Miejsce, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: 

1. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. www.chcepracowac.mielec.pl 

 

17. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2019 r do godziny 16:00:00. 

1. W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Biuro Projektu „Chcę 

pracować – Nowy Ja” LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec 

(Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00). 

2 . Wiążąca jest data wpływu Oferty do Zamawiającego. 

3 . Ofert złożone po terminie  będą odrzucone. 

 

18. OSOBY DO KONTAKTU: 

Osobą uprawnioną do kontaktu i porozumiewania się z Wykonawcami jest  Magdalena Białek, tel. 

881 400 910, e-mail: magdalena.bialek@lootus.pl 

19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą ustala się na 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu 

w którym upływa termin składania ofert wskazany w pkt. 17. 

20. PUBLIKACJA INFORMACJI O WYNIKU POSTĘPOWANIA: 

Zamawiając upubliczni wyniki postępowania na: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.pl 

www.chcepracowac.mielec.pl 

21. ZAWARCIE UMOWY: 

Zamawiający podpisze umowę na realizację danej części przedmiotu zamówienia, z Wykonawcą 

którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i która uzyskała 

najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O 

dacie i godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.pl/
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elektronicznej po wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak stawienia się Wykonawcy w dacie i o 

godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego lub brak wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, traktowany będzie jako odstąpienie od podpisania umowy, a tym 

samym rezygnacja z realizacji zamówienia. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od 

podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, 

który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

Wykonawca składający ofertę akceptuje, że rezygnacja przez Wykonawcę z realizacji zamówienia po 

dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia, może stanowić 

podstawę do roszczeń Zamawiającego z tytułu szkód poniesionych przez Zamawiającego na skutek 

opóźnienia w realizacji Projektu, powstałych w związku z rezygnacją Wykonawcy z realizacji 

zamówienia. 

 

22. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych RPO WP 2014-2020, w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np.: termin realizacji zamówienia, warunki 

płatności, zmiana wartości zamówienia wynikające ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego 

– zmiana liczby uczestników szkoleń i związana z tym zmiana łącznej wartości zamówienia, zmiana 

liczby godzin szkoleń, zmiana miejsca realizacji umowy, rezygnacja Zamawiającego z realizacji 

danego szkolenia w przypadku niemożności jego przeprowadzenia z uwagi na okoliczności leżące po 

stronie uczestników Projektu, modyfikacja wymagań dotyczących programu szkoleń określonych w 

niniejszym zapytaniu ofertowym, aktualizacja danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę 

firmy, zmianę adresu i/lub siedziby, zmianę formy prawnej itp. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem 

nieważności. 

Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem. 

 

23. UNIEWAŻNIENIE: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego lub jego zmiany, w 

każdym czasie, bez podawania przyczyny. 

W razie unieważnienia postępowania Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu 

Wykonawcom kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. 

 

24. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Jędrzejowska, prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą LOOTUS Joanna Jędrzejowska w Mielcu, ul. Warneńczyka 1/52, 39-300 

Mielec, NIP: 8171948684, REGON: 365232319, adres e-mail: lootus.jedrzejowska@wp.pl, tel. 

881400910 

• Zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych – dane kontaktowe: adres e-mail: 

lootus.jedrzejowska@wp.pl, tel. 881400910 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z 

certyfikowanym egzaminem prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych (zapytanie ofertowe nr 6/RPO/7.1/CNJ z dnia 10.10.2019 r.), prowadzonym w trybie 

zasady konkurencyjności na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Chcę pracować – 

Nowy Ja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 

przez LOOTUS Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 

rynku pracy; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu 

niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. 

weryfikacji i oceny złożonej przez Panią/Pana oferty oraz, w razie wyboru złożonej oferty, zawarcia i 

wykonania umowy dot. realizacji zamówienia, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w 

celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych 

osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w przedmiocie organizacji i 

przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z certyfikowanym egzaminem prowadzących do 

podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (zapytanie ofertowe nr 

6/RPO/7.1/CNJ z dnia 10.10.2019 r.), tj. w szczególności przechowywania dokumentacji 

przeprowadzonego postępowania oraz udostępniania jej podmiotom kontrolującym; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania, w szczególności instytucje i podmioty uprawnione do przeprowadzania 

kontroli i audytów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, a w przypadku wyboru złożonej oferty i zawarcia umowy dot. realizacji zamówienia, 

także podmioty świadczące na rzecz Joanny Jędrzejowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod 

firmą LOOTUS Joanna Jędrzejowska usługi księgowe, prawne oraz inne podmioty upoważnione do 

uzyskiwania danych osobowych z mocy prawa, np. Urząd Skarbowy;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz jednocześnie nie krócej niż przez okres 10 lat od dnia wejścia 

w życie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Chcę pracować – Nowy Ja” zawartej 
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pomiędzy Joanną Jędrzejowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LOOTUS Joanna 

Jędrzejowska, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie 

organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z certyfikowanym egzaminem 

prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (zapytanie nr 

6/RPO/7.1/CNJ z dnia 10.10.2019 r.), podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne lecz 

konieczne dla ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami określonymi w 

zapytaniu ofertowym i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wnioskodawcy dot. powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załącznik nr 4 – Życiorys zawodowy trenera 

Załącznik nr 5 – Doświadczenie zawodowe trenera 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. walidacji i certyfikacji szkoleń 
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Załącznik nr 8 – Oświadczenie o akceptacji istotnych warunków umowy 

 


