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ZAPYTANIE OFERTOWE 

w sprawie zamówienia z dnia 19.10.2017 r.  na dostarczenie usługi: szkolenia zawodowe  

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” 

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” zaprasza do składania ofert zgodnie z niniejszym 

zamówieniem: 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający :  

Nazwa Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” 

Forma prawna Stowarzyszenie  

Numer REGON 200092088 

Numer NIP 844 224 26 49 

  

Dane teleadresowe Zamawiającego:  

Adres do korespondencji Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 

E-mail nkwalifikacje@gmail.com 

Tel. 87 565 53 64  

Godziny pracy 7.30-15.30 

  

Dane biura projektu/dane do kontaktu Zamawiającego:  

Adres do korespondencji ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 

E-mail nkwalifikacje@gmail.com 

Tel.  87 565 53 64 

Godziny pracy 7.30-15.30 

Osoby do kontaktu (przedstawiciele Zamawiającego) Dorota Owsiejczuk, Joanna Poźniak 
 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE 

Tytuł zapytania Zamówienie z dnia 19.10.2017 r. na dostarczenie usługi szkolenia 
zawodowego w ramach projektu „Nowe kwalifikacje i 
doświadczenie szansą na zatrudnienie”. 

Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz 
na stronie Stowarzyszenia „Nasza Suwalszczyzna” 
http://www.lgd.suwalszczyzna.com.pl 
 

Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. 
Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami 
konkurencyjności. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.lgd.suwalszczyzna.com.pl/
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Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówieo Publicznych – wartośd zamówienia nie 
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 
ustawy). Szacunkowa wartośd zamówienia została określona  
w drodze szacowania ceny. 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Projektodawca: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” 
Biuro Projektu: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 
Partner: COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleo s.c. 
Adres Partnera: 15 – 604 Stanisławowo 36 d 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 

3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe: 

Opis Projektu 
 

Zamówienie ma zostad wykonane na potrzeby 
projektu pn. „Nowe kwalifikacje  
i doświadczenie szansą na zatrudnienie” o 
numerze WND- RPPD.02.01.00-20-0148/16-00 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II 
Przedsiębiorczośd i aktywnośd zawodowa, 
Działania 2.1 Zwiększanie zdolności 
zatrudnieniowej osób pozostających bez 
zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, 
przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku 
pracy oraz wspieranie mobilności zasobów 
pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla  
9 Uczestników i Uczestniczek projektu, pt. 
„Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na 
zatrudnienie” wraz z egzaminem zewnętrznym 
potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych ujętych w Zintegrowanym 
Rejestrze Kwalifikacji, dla których został 
określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). 
dla 9 uczestników/uczestniczek projektu. 
Podstawowe informacje w zakresie uzyskiwania 
kwalifikacji, których dotyczy zapytanie, stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje 1 moduł 
szkoleniowy: 
Zadanie 1. Pracownik obsługi biurowej z 
modułem prawo jazdy komputerowe ECDL dla 
9 osób. 
Wymaga się, aby szkolenie zawodowe opierało 
się na uznawanych programach w danym 
profilu zawodowym i prowadziło do uzyskania 
kwalifikacji i kompetencji zgodnie z wymogami 
„Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-
2020 Załącznik nr 8 Podstawowe informacje 
dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 
projektów współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.2.1 
 

 
Zadanie 1. Pracownik obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL  - dla 
9 osób. 
 
EFEKTY UCZENIA SIĘ:   
Uczestnicy projektu nabędą umiejętności z zakresu obsługi sekretariatu, zasad tworzenia 
dokumentów, efektów wykorzystywania czasu pracy, komunikacji w zespole, tworzenia 
dokumentów, obsługi urządzeo biurowych, obsługi programów komputerowych Office, 
wykonywania makijażu dziennego/ do pracy. 
PROGRAM: 

1. Podstawy rachunkowości i finansów 
- Podstawy rachunkowości 
- Obrót materiałowy 
- Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej 
- Ewidencja kosztów  
- Przychody i koszty ze sprzedaży 
- Bilans, rachunek zysków i strat 
- Sprawozdawczośd finansowa 
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów 

2. Kadry i płace 
- Rodzaje umów o pracę 
- Urlopy pracownicze 
- Regulamin pracy 



 
 
 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

- Płace i system wynagrodzeo 
- ZUS – zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników 

3. Prawo 
- Wprowadzenie do prawa pracy 
- Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 
- Obowiązki i odpowiedzialnośd pracownika 
- Charakterystyka prawa gospodarczego i handlowego 
- Przepisy BHP 
- Prawo konsumenckie i prawo pracy 

4. Podstawy przedsiębiorczości i marketingu  
- Jak założyd własną firmę 
- Biznes-plan 
- Badania marketingowe 
- Strategia produktu 
- Strategia ceny 
- Promocja jako narzędzie marketingu 
- Zarządzanie i kierowanie firmą 
- Planowanie i analiza ekonomiczna 

5. Przygotowanie do egzaminu ECDL 
- Podstawy pracy z komputerem 
- Podstawy pracy w sieci 
- Przetwarzanie tekstów 
- Arkusze kalkulacyjne 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 
2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 
3. autorskie prezentacje multimedialne, 
4. filmy, schematy, rysunki techniczne 

EGZAMIN  
1. W zakresie podstaw obsługi biurowej szkolenie kooczyd się będzie egzaminem 

wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukooczeniu szkolenia.  
2. W zakresie ECDL szkolenie kooczyd się będzie egzaminem zewnętrznym  

i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych 
(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL wydany przez Polskie 
Towarzystwo Informatyczne). 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 9 
LOKALIZACJA SZKOLENIA: powiat moniecki - Knyszyn 
WYMIAR GODZINOWY: śr. 150h na osobę 
SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie 
organizowane będzie w systemie dziennym. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 8.00-16.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin 
dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 
minut. 
Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniad wymogi bhp i byd 
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wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia) a uczestnicy 
winni mied zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. 
Realizator szkolenia zapewnid ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski 
w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwad będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach,  
w których zajęcia trwad będą dłużej niż 6 godzin, również obiady.  
 
TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: listopad 2017r. 
 
I. Wymagania od Wykonawcy: 
1. Ubezpieczenie w imieniu Zamawiającego uczestników szkolenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) i i dostarczenia do biura projektu kserokopii polisy 
ubezpieczeniowej oraz faktury do opłacenia wystawionej na  Stowarzyszenie „Nasza 
Suwalszczyzna”. 

2. Organizacja egzaminu zewnętrznego w zakresie ECDL w ramach szkoleo: Pracownik 
obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL  - dla 9 osób, i 
dostarczenie do biura projektu faktury do opłacenia wystawionej na Stowarzyszenie 
„Nasza Suwalszczyzna”. 

3. Poinformowanie Zamawiającego o  terminach zaplanowanych egzaminów 
zewnętrznych i wewnętrznych na 3 dni wcześniej.  

4. Wyposażenie każdego uczestnika szkolenia w materiały szkoleniowe przekazane 
nieodpłatnie. Materiały muszą byd nowe, adekwatne do treści szkolenia oraz dobrej 
jakości (bez śladów wcześniejszego użytkowania).  

6. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia w postaci: 
a) dziennika zajęd zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęd; 
b) rejestru wydanych zaświadczeo/ certyfikatów potwierdzających ukooczenie szkolenia  
i uzyskanie kwalifikacji z potwierdzeniem odbioru ich przez uczestników szkolenia, 
c) listy odbioru materiałów i poczęstunku z podpisami uczestników szkolenia, 
d) listy osób ubezpieczonych, 
f) protokołów z egzaminu wewnętrznego/ zewnętrznego; 
g) wydania uczestnikom szkolenia w terminie do 7 dni od daty dokonania oceny, 
stosownego zaświadczenia i/ lub certyfikatu. 
7. Przekazanie do biura projektu po zakooczeniu szkolenia w terminie 7 dni: 
a) faktury/ rachunku za wykonaną usługę, 
b) imiennego wykazu osób, które ukooczyły szkolenie, 
c) imiennego wykazu osób, które nie ukooczyły szkolenia, 
e) wzoru oraz kserokopii wydanych zaświadczeo/ certyfikatów potwierdzających 
ukooczenie szkolenia w raz z oryginałem protokołu ich odbioru przez uczestników. 
f) oryginału dziennika zajęd w ramach szkolenia, 
g) oryginału dziennych list obecności z podpisami uczestników szkolenia, 
h) oryginału protokołu z egzaminów wewnętrznych/ zewnętrznych; 
i) oryginału oświadczeo uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych i 
cateringu, 
j) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia. 
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Inne wymagania Zamawiającego 
1. Wszystkie zajęcia muszą byd prowadzone w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się 
prowadzenia zajęd drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. 
2. Wszystkie powyższe wymogi winny zostad zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty 
jednostkowej brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze 
zapytanie ofertowe. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
wszelkich materiałów, które otrzymują uczestnicy, w szczególności: publikacji, materiałów 
dydaktycznych, prezentacji, materiałów audiowizualnych, itp.) oraz dokumentów 
związanych z realizacją zajęd (jeżeli jest to możliwe) a także umieszczenia plakatu 
promującego projekt o minimalnym rozmiarze A3 widocznym dla uczestników zajęd przed 
wejściem do sali. 
4. Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwośd 
kontroli realizacji zajęd w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej 
z realizacją zajęd. 
5. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną ze szkolenia. 

 

3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: 

3.3.1 Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu. 

3.3.2 Zamawiający skieruje i pokryje koszty  badao lekarskich wymaganych przepisami prawa do 
podjęcia szkolenia objętego zapytaniem ofertowym (w razie niezakwalifikowania się 
uczestnika, skierowanego na szkolenie przez Zamawiającego, z powodu zastrzeżeo 
lekarskich Zamawiający może zmniejszyd liczbę osób skierowanych na szkolenie; istnieje 
możliwośd odstąpienia od umowy realizacji szkolenia jeśli żaden z uczestników nie będzie 
spełniał wymagao lekarskich). 

3.3.3 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym 
Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami 
może zawierad inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe 
wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku 
zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw 
autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 
Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeo co do 
jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do 
wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym 
obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy,  
z uwzględnieniem uwarunkowao Projektu. 

3.3.4 Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu  
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia 
niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy 
Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji 
zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami 
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umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób 
uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu 
finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  
w ramach Projektu. 

3.3.5 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie 
wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze 
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, 
związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało 
podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi 
Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania 
(w formie pisemnej). 

3.3.6 Oferent zobowiązany będzie dołączyd do dokumentu potwierdzającego sprzedaż 
dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3.3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na każde z zadao. 
Wykonawca wybierze najkorzystniejszą ofertę rozpatrywaną dla każdego z zadao z osobna. 

3.3.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmian w zakresie niniejszego zapytania po 
podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie: 
a) ilości godzin świadczonych usług, ilości uczestników uczestniczących w szkoleniach, 
terminu świadczenia usługi, miejsca realizacji szkolenia; 
b) rozszerzenia usługi o usługi nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki ( zmiana wykonawcy nie może 
zostad dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych 
w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną 
niedogodnośd lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartośd każdej 
kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
c) zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub 
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązao wykonawcy 
względem jego podwykonawców 
pod warunkiem, że: 
a) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a. koniecznośd zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzied, 
b. wartośd zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie, 
c. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartośd zmian jest mniejsza 
niż 5 225 000 euro w przypadku zamówieo na roboty budowlane lub 209 000 euro  
w przypadku zamówieo na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówieo na usługi lub 
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dostawy albo, w przypadku zamówieo na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

 

3.4 Wymagania wobec Oferenta: 

3.4.1 1) Oferent powinien posiadad niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej 
realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-
organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  
2) Oferent na dzieo składania oferty oraz w trakcie realizacji niniejszego zamówienia musi 
byd wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

3.4.2 Wadium 
Brak. 

3.4.3 Oferent powinien spełniad łącznie następujące warunki: 

 Nie dotyczy 

3.4.4 W zapytaniu ofertowym nie mogą brad udziału: 

 a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie 
wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie 
ponosił odpowiedzialności; 
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od 
podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 
c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnieo do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy  
i doświadczeo zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzid poważne wątpliwości co do 
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 

3.4.5 Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia  
(1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta 
wymienione w punkcie 3.5. 

  
3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty: 

3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeo i dokumentów,  
a mianowicie: 

a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); 

b. wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
c. oświadczeo Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o 

zamówienie, w szczególności: 
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego 
upadłości, 
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, 
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• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą 
realizację zamówienia, 
• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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, 
d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

d. Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleo zawodowych (zał. 3.) 
e. Wykaz posiadanego doświadczenia zawodowego szkoleniowców (zał. 4) 
f. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków technicznych  (zał. 5) 

3.5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawid w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentacji Oferenta. 

3.5.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych  
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod 
uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet 
ważnych oświadczeo i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; 
oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej  
z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego. 

3.5.4 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego  
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie 
Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych 
dokumentów. 

 

3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 

1. 
 

listopad 2017 r. Dokładny termin realizacji zajęd zostanie ustalony przed podpisaniem 
umowy z Wykonawcą. 
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4. KRYTERIA OCENY OFERT 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny 

ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

Kryterium Waga 
 

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 
 

1. Cena za jeden rodzaj 
szkolenia 
 

70 % 
 

Cena danego szkolenia oferty najniższej/ cena danego 
szkolenia oferty ocenianej x 80 = Cena 
Ocenie podlegad będą tylko oferty uwzględniające stawkę 
VAT zwolniony, lub rachunki od firm, które nie są 
podatnikami VAT. Zamawiający nie ponosi przy tym 
odpowiedzialności za poprawnośd zastosowania stawki VAT 
zwolniony przez Oferenta. Decyzja o zastosowaniu 
odpowiedniej stawki podatku jest wyłączną decyzją 
oferenta. 
Zleceniodawca dopuszcza możliwośd przyjmowania faktur 
VAT ze stawką inna niż zwolniona pod warunkiem 
przedłożenia przez Oferenta interpretacji indywidualnej 
wydanej przez właściwą izbę skarbową. Interpretacja musi 
byd wydana na prośbę Oferenta i opisywad sytuację 
podatkową identyczną z przedmiotem zamówienia.  
W przypadku wydania przez organ skarbowy interpretacji 
mówiącej o konieczności objęcia usługi będącej 
przedmiotem zamówienia podatkiem od towarów i usług 
(VAT) zleceniodawca dopuszcza przyjęcie faktur 
korygujących do faktur już wystawionych i zapłaconych 
przez Zamawiającego w zakresie zmiany obejmującej zmianę 
stawki VAT. 
Maksymalna ilośd punktów do zdobycia w ramach kryterium 
to 80. 

2. Doświadczenie w 
zakresie realizacji 
kursów i szkoleo 
zawodowych 

30% 
 

Kryterium będzie badane na podstawie oświadczenia 
oferenta, w zakresie jego doświadczenia w przygotowaniu 
 i prowadzeniu kursów i szkoleo zawodowych w okresie 
trzech lat poprzedzających rok złożenia oferty to jest  
w latach 2013-2016. Kryterium dotyczy liczby uczestników. 
Punktacja: 
Przeszkolenie we wskazanym okresie 100-199 uczestników – 
5 pkt 
Przeszkolenie we wskazanym okresie 200-249 uczestników – 
10 pkt 
Przeszkolenie we wskazanym okresie 250-349 uczestników – 
20 pkt 
Przeszkolenie we wskazanym okresie  350 i więcej 
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uczestników – 30 pkt 
Maksymalna ilośd punktów do zdobycia w ramach kryterium 
to 30. 
Właściwa ilośd punktów zostanie dodana do każdego 
szkolenia na który wykonawca złożył ofertę. 

 

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: 

5.1.1 
 

Oferta powinna byd kompletna, zawierad wszystkie wymagane dokumenty, 
oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny. 

5.1.2 
 

Oferta powinna byd zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  
w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami 
Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniad wymogi opisane w niniejszym 
zapytaniu. 

5.1.3 
 

Oferta powinna zawierad: 
(a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, 
(b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu 
zapytania, 
(c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail 
oraz nr telefonu, 
(d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, 
(e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to 
minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), 
(f) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia 
(w tym za poszczególne elementy – etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za 
całośd przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazid w jednostkach pieniężnych w PLN 
 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
(g) Wymagane w niniejszym zapytaniu oświadczenia i dokumenty, w szczególności 
dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, 
(h) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie 
wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno byd załączone pełnomocnictwo; 
(i) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; 
(j) poświadczoną za zgodnośd (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia  
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 
(k) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego. 

5.1.4 
 

Oferta powinna byd złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter 
pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty 
– Oferent powinien dołączyd do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty. 

5.1.5 
 

Treśd, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny 
element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą 
parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą 



 
 
 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

oświadczeo wskazanych wyżej punkcie 3.5.1. 

 

5.2 Pozostałe wymagania oferty: 

5.2.1. Oferta powinna byd ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania 
ofert. 

 

5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: 

5.3.1 
 

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadad pytanie Zamawiającemu w celu 
objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

5.3.2 
 

Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych lub oczywistych omyłek 
pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Oferenta ofercie. 
W razie stwierdzenie oczywistych omyłek pisarskich, braku podpisów, parafek, pieczęci, 
braku załączników wymaganych przez Zamawiającego, nie wysłania oferty w jednym 
pliku. Zamawiający ma prawo wezwad do uzupełnienia braków w w/w zakresie w ciągu 2 
dni roboczych. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, 
kontaktując się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w 
sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). Nie dostarczenie 
poprawnych załączników skutkowad będzie odrzuceniem oferty jako nie spełniającej 
kryteriów formalnych. 
Uzupełnieniu nie będą podlegad oferty nie dostarczone w terminie, nie posiadające ceny 
a w przypadku dokumentów składanych za pomocą adresu email pliki nie dające się 
otworzyd. 
Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest 
dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty 
podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny. 

5.3.3 
 

Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniad wszystkie 
wymagania zapytania ofertowego – i to na najpóźniej na dzieo, w którym upływał termin 
składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty. 

 

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 

6.1 Termin i sposób złożenia oferty: 

6.1.1 
 

Ofertę należy złożyd w formie pisemnej w terminie do dnia 26.10.2017  

6.2.2 
 

Ofertę można doręczyd Zamawiającemu: 
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego to jest: 
Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki w godzinach 
7.30 – 15.30. 
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy, 
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(c) mailem na adres nkwalifikacje@gmail.com – w przypadku korzystania z tej formy 
składania ofert, oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna zostad przygotowana 
zgodnie z opisem zawartym w pkt 5.1 niniejszego zapytania następnie zeskanowana do 
jednego pliku. Formatem wymaganym przy składaniu w wersji elektronicznej jest format 
pdf. 

 

6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: 

6.2.1. 
 

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 
niniejszego zapytania ofertowego. 

6.2.2 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

6.2.3 
 

Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w terminie 5 dni roboczych od 
daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu 
terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e-mail. O wyborze 
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez informację wysłaną 
pocztą. 

6.2.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądad od Oferentów wyjaśnieo 
dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane  
w ofertach informacje. 

6.2.5 
 

Oferta nie spełniająca wymagao niniejszego zapytania, w szczególności formalnych 
(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą  
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady 
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie 
spełniającą wymagao niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, 
która (pomimo ewentualnych wyjaśnieo Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych), 
nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle 
kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen). 

6.2.6 
 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

6.2.7 Zamawiający może nie wybrad żadnej oferty lub zmodyfikowad treśd zapytania 
ofertowego w szczególności ze względu na koniecznośd usunięcia wad zapytania, 
dostosowania zapytania do wymagao powszechnie obowiązującego prawa lub innych 
regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej 
realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą 
jakośd wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodnośd z celami Projektu), albo  
w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. 
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert,  
a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie 
ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie. 
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6.2.8 
 

W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet 
zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwad Oferenta który 
złożył najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty 
zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez 
Zamawiającego. 

6.2.9 
 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to jest nie 
podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający 
może wybrad najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – załącznik nr 2 

Wykaz posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleo zawodowych - załącznik nr 3 

Wykaz posiadanego doświadczenia zawodowego szkoleniowców -  załącznik nr 4 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków technicznych – załącznik nr 5 

 

 


