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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonego w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”. 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 

1. Postępowanie dotyczy Wyłonienia Wykonawcy Przeprowadzenia Warsztatów 

kompetencji cyfrowych dla uczestników projektu „Stawiamy na lepsze jutro”. 

2. Usługa świadczona będzie w okresie: od lipca 2020r. do 31 sierpnia 2021r. 

3. Tryb udzielania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o tryb rozeznania rynku w 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. 

5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego Wykonawcy. 

6. Zamówienia wariantowe: nie dotyczy. 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Wyłonienia Wykonawcy Przeprowadzenia Warsztatów 

kompetencji cyfrowych dla uczestników projektu „Stawiamy na lepsze jutro”. 
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2. Usługa dotyczy przeprowadzenia Warsztatów kompetencji cyfrowych dla sześciu 10-

osobowych grup uczestników projektu (łącznie dla 60 osób), w łącznym wymiarze 288 godzin 

(48 godz./grupa), realizowanych w ramach trzech edycji projektu w następujących terminach – 

I edycja: VII-VIII 2020, II edycja: I 2021 , III edycja: VII 2020. W każdej edycji trening 

przeprowadzony zostanie w dwóch grupach. 

 

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 

 

Szczegółowy zakres szacowania dotyczy organizacji Warsztatów kompetencji cyfrowych: 

 Celem warsztatów będzie nabycie przez uczestników projektu następujących umiejętności 

komputerowych: wykorzystywania nowych technologii, w tym korzystania z bankowości 

elektronicznej, umiejętności załatwiania spraw urzędowych online (epuap, pue, itp.), 

wykorzystywania mediów społecznościowych służących zdobyciu zatrudnienia (fb, linkedin), 

oraz podstaw tworzenia stron internetowych - system CMS służących tworzeniu własnych 

wizytówek online. 

 W każdej edycji zajęcia w 1 grupie odbędą się w 10-osobowej grupie w Grudusku, w sali 

udostępnionej przez Gminę Grudusk, zaś w 2 grupie w Czernicach Borowych, w Sali 

udostępnionej przez Gminę Czernice Borowe. 

 Warsztaty prowadzone będą dla łącznej liczby 20 osób dorosłych/edycja, 10 osób/grupa. 

 1 Warsztat trwać będzie 48 godzin zajęć – 8 dni x 6 godz. (1godzina=45 minut)/edycja. 

 Wykonawca zabezpieczy sprzęt komputerowy, niezbędny do przeprowadzenia warsztatów, 

prowadzącego, materiały szkoleniowe  oraz catering w postaci poczęstunku (kawa, herbata, 

woda, ciastka) oraz obiadu dwudaniowego. 

 

 

WYMAGANIA: 

 

 

Wymagania dla wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania danej działalności, odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują zasobami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 

 Doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń osób dorosłych, 

 Dysponują kadrą posiadającą niezbędne kwalifikacje i kompetencje do realizacji przedmiotu 

zamówienia i deklarują wykonanie zamówienia w terminach wskazanych w zapytaniu. 
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OPIS ZMIANY WARUNKÓW UMOWY: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia w zakresie wskazanych terminów 

realizacji kursów w sytuacji konieczności wydłużenia rekrutacji uczestników poszczególnych edycji 

projektu. O zaistniałych zmianach Zamawiający zawiadomi wykonawcę na 14 dni przed ustalonym 

terminem realizacji wsparcia. 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

W związku z realizacją zamówienia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego zamówienie kierowane jest do Oferentów, którzy: 

 

a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację 

treści zapytania. 

b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli prawo nakłada 

obowiązek posiadania tych uprawnień. 

c) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia. 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepowiązany kapitałowo i osobowo z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 Pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie - załącznik nr 2 o niewystępowaniu 

osobowych lub kapitałowych w/w powiązań z Zamawiającym. Niezłożenie oświadczenia będzie 

wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych. 
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

1. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi oświadczeniami. 

2. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W cenie kursu Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane z jej realizacją, zgodnie z 

podanym opisem szczegółów zamówienia. 

4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 

5. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być 

podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Oferenta. 

6. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach niniejszego zapytania: Dominika Kosiorek, tel. 780-

073-252, e-mail: stawiamy.na.lepsze.jutro@gmail.com 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Termin składania ofert upływa: 15 lipca 2020 r. 

2. Tryb składania ofert: skan dokumentów na adres e-mail: stawiamy.na.lepsze.jutro@gmail.com do 

15 lipca 2020r. do godz. 23.59 w temacie: Organizacja i realizacja kursu kompetencji 

cyfrowych dla uczestników projektu „Stawiamy na lepsze jutro”. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT: 

 

Cena – 100% 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY: 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie z 

przedstawionymi wyżej kryteriami. 
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2. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza 

możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przestawia taką samą cenę  Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami lub 

każda ze złożonych ofert przewyższa kwotę zaplanowaną na realizację działania Zamawiający 

podejmie negocjacje z Oferentem proponującym najkorzystniejszą ofertę. 

4. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

 

 

 

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY: 

 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

2. Nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach. 

3. Zostanie złożona po terminie składania ofert. 

4. Będzie zawierała rażąco niską cenę. 

5. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. 

 

 

 

 

 

Zatwierdziła: 

 

/-/ Katarzyna Szmit 

 

Prezes Fundacji 

 

 


