
 

 

 

 

 

 

Fundacja Challenge Europe  

Al. IX Wieków Kielc 6/17 

25-516 Kielce  

tel. 41 24 26 900 

kwalifikacje@fundacjachallenge.org 

www.fundacjachallenge.org 

Projekt „Kwalifikacje przyszłości!” realizowany   

na podstawie  umowy  z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

 w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 

 

Kielce, 31.07.2018 r. 

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie kursu z podstawowej obsługi komputera z Internetu w 

ramach projektu „Kwalifikacje przyszłości!” 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

FUNDACJA CHALLENGE EUROPE, ul. Marszałkowska 73/49, 25-549 Kielce, NIP 9591950464 

REGON 260655751, Telefon kontaktowy:41/24 26 900  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

     Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Podstawowa obsługa komputera z Internetem” w ramach      

     projektu „Kwalifikacje przyszłości!” 

 szkolenie odbywać się będą w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 6/16,  

  szkolenie odbywać się będą w okresie : 

- sierpień 2018 r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia między stronami) 

 grupa szkoleniowa liczyć będzie 12/13 osób  

 czas trwania szkolenia wynosi    24 godzin, dla jednej grupy, szkolenie dla dwóch grup,  1 godzina szkoleniowa 

oznacza: 45 minut zajęć (4 spotkań po 6 godzin dla jednej grupy) 

 program szkolenia obejmuję: 24 h szkolenia (dla jednej grupy)  

-wstęp do pracy na komputerze, rozpoznawanie podstawowych części komputera System Windows 7 lub 10,  

-obsługa komputera, praca na plikach i folderach, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, struktura, widoki, 

właściwości, kosz itd. 

-obsługa prostych programów, praca z dokumentem, zapis, odczyt, zapis w innym formacie  

-podstawy Internetu, zasada działania Internetu, podstawowe pojęcia, adresy URL, bezpieczeństwo w Internecie, 

korzystanie z przeglądarki internetowej, przeglądanie stron, korzystanie z formularzy wyszukiwanie informacji 

-podstawy poczty elektronicznej (e-mail), obsługa programu pocztowego, tworzenie wiadomości, załączniki, 

wysyłanie, odbieranie i przesyłanie wiadomości, książka adresowa. 

 Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia praktyczne 

 szkolenie organizowane będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach do południowych oraz 

popołudniowych  (szczegóły do ustalenia z wykonawcą)  

 uczestnikami/-czkami szkoleń będą osoby powyżej 29 roku życia bezrobotne oraz bierne zawodowo 

zakwalifikowane do udziału w projekcie „Kwalifikacje przyszłości!” 

3.     ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 przygotowania i przekazania Zamawiającemu „Programu szczegółowego szkolenia” wraz z materiałami 

szkoleniowymi (w formie skryptu w formacie pdf) w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego 

„Programu ogólnego szkolenia podstawowego” (program szczegółowy powstaje na podstawie programu ogólnego) 

oraz do korekty „Programu szczegółowego szkolenia” lub materiałów, o ile Zamawiający zgłosi. Wykonawcy taką 

konieczność (w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag). „Program szczegółowego szkolenia” musi być 

przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest 

ponadto przekazanie Zamawiającemu starannie i poprawnie uzupełnionej 

 przeprowadzenia szkolenia z zakresów tematycznych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 

 przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy uczestników/-czek szkoleń w postaci początkowego i  

końcowego testu wiedzy  

 prowadzenia oraz starannego uzupełniania dokumentacji szkoleniowej dostarczonej przez Zamawiającego 

 terminowego rozliczenia się z przeprowadzonego szkolenia 

  współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację projektu). 
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4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

 opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, 

służących do potwierdzenia udziału beneficjentów w szkoleniu oraz otrzymaniu przez nich wsparcia w 

zaplanowanym terminie i zakresie 

 zapewnienia zaplecza szkoleniowego: sali wyposażonej w niezbędne narzędzia do przeprowadzenia szkoleń 

 wydruku i dostarczenia Uczestnikom/-czkom szkolenia materiałów szkoleniowych na podstawie materiałów 

przekazanych przez Wykonawcę. 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja: 

 sierpień 2018 r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia między stronami) 

 miejsce wykonania zamówienia Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 6/16 

 zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo 

do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. W przypadku zlecenia kolejnych szkoleń 

(zgodnie z pkt 2.3) szkolenia będą realizowane od dnia podpisania umowy. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 posiadają wykształcenie wyższe 

 posiadają przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym 

zgodnym z przedmiotem zamówienia,  

 posiadają przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z grupą docelową 

 zrealizowali minimum trzy szkolenia w tożsamym zakresie  

  nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym 

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 

 wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) 

 życiorys zawodowy z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, informacji o odbytych szkoleniach, kursach, 

posiadanych umiejętnościach (załącznik nr 2) 

 wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń (załącznik nr 3) 

 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 4) 

 rekomendacje/referencje wystawione przez podmiot zlecający usługę, dotyczące przeprowadzenia min. 3  szkoleń 

tożsamych do zamówienia. 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 oferta powinna mieć formę pisemną, być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), zawierać datę sporządzenia 

oraz obowiązkowo podpis i pieczątkę imienną Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć dokumenty wymienione w pkt. 8 zapytania ofertowego. 

 wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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 dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę. 

 zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane. 

 ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście zgodnie z pkt. 12 zapytania ofertowego. 

9. KONTAKT 

FUNDACJA CHALLENGE EUROPE, ul. Marszałkowska 73/49, 25-549 Kielce, NIP 9591950464 REGON  

            260655751, Telefon kontaktowy:41/24 26 900  

10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 ofertę należy złożyć osobiście w terminie do dnia 06 sierpnia 2018 r. do godziny 16:00 w Biurze  projektu ul. IX 

Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce, biuro czynne od poniedziałku do piątku tj. 8:00 -16:00  

 oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

 w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców 

spełniających warunki określone w punkcie 7 w oparciu o kryterium wyboru: Cena. 

 w przypadku stwierdzenia w ofertach/ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź innych omyłek 

polegających na niezgodności ofert/oferty z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający wezwie Wykonawcę/-ów do 

sprostowania. 

 oferty zawierające braki formalne, na prośbę Komisji oceniającej mogą zostać uzupełnione w określonym przez 

Komisję terminie. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się 

odwołani. 

 zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia negocjacji. 

12. SPOSÓB OBLICZANIA KRYTERIÓW OCENY OFERTY 

Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert: 

1. Cena brutto za godzinę pracy1 : 60 % 

Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru: 

najniższa cena brutto analizowanych ofert za godzinę pracy 
                                 ____________________________________________             x 60 = liczba punktów   

cena brutto oferty badanej za godzinę pracy 

 

2. Doświadczenie zawodowe: 40 % 

W procesie oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

Lp. Waga Waga kryterium (%) Max liczba (pkt.) 

1 Doświadczenie zawodowe w zakresie 

prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze 

tematycznym zgodnym z przedmiotem 

zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat (powyżej 

3 szkoleń – 40 pkt, 3 szkolenia. – 20 pkt) 

40 40 
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suma   

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę podanych wyżej 

kryteriów, zgodnie ze wzorem: 

[punkty za kryterium „cena”] + [punkty za doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń] weryfikowane będą na podstawie 

załączonych do ofert rekomendacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie. 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą podpisana zostanie umowa cywilno-prawna (um. zlecenie) 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia 

postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

16 . UWAGI KOŃCOWE 

1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy 

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

…………………………………………………. 
miejscowość, data 

………………………………………………………… 
pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)  

OFERTA WYKONAWCY 
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli dotyczy) oraz adres Wykonawcy  
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

email:    ................................................... 

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

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

W odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia przez wybranego/-ą trenera/-kę szkolenia 
określonego w zapytaniu ofertowym w ramach projektu pn. „Kwalifikacje przyszłości!!” Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek 
pracy, Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 
10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy zawartej z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach szkolenia „Podstawowa obsługa komputera z Internetem” 
 
za następującą cenę za godzinę pracy: 
 
Cena [brutto]* …………………..…………….................... PLN 
Cena [netto] ………………..…………………………………. PLN 
 
Specyfikacja dot. usługi/towaru:  zg. z przedmiotem zapytania  
 

1. Oświadczam, że "Program szczegółowy szkolenia” wraz z  materiałami szkoleniowymi przekażę Zamawiającemu 
w formie  elektronicznej. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyłem/-am informacje konieczne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 
4. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 
5. Ofertę niniejszą składam na ........... kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
…………………………………………………………………………… 
pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
 

* W przypadku osób nieposiadających przychodu w wysokości co najmniej najniższej krajowej (zg. z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. oraz 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 
2015 r.) kwota brutto oznacza kwotę z pełnymi składkami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

…………………, dnia ……………… 

…………………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

Dotyczy rozeznania rynku nr z dnia  31.07.2018 na przeprowadzenie szkoleń „Podstawowa obsługa komputera z 
Internetem” w ramach projektu pn. „Kwalifikacje przyszłości!” Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 
Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Kielcach 

Życiorys zawodowy 

Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz 
data ukończenia 

Uzyskany stopień lub dyplom 

  

  

Doświadczenie zawodowe: 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

    

 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

    

 

Inne informacje: 

……………………………………… dnia …………………………….. 

…………………………………………………….. 

podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

…………………, dnia ……………… 

 

…………………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

 

Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń  

Dotyczy rozeznania rynku nr z dnia  31.07.2018 na przeprowadzenie szkoleń „Podstawowa obsługa komputera z 
Internetem” w ramach projektu pn. „Kwalifikacje przyszłości!” Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 
Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Kielcach 

Lp
. 

Tematyka 
przeprowadzonyc

h szkoleń 

Liczba godzin 
szkoleniowych 

Liczba uczestników, krótka 
charakterystyka grupy (w 
tym uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych) 

Okres 
wykonywania 

zadania 

Pracodawca 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

…….……………………………… 

(podpis Wykonawcy) 
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Fundacja Challenge Europe  

Al. IX Wieków Kielc 6/17 

25-516 Kielce  

tel. 41 24 26 900 

kwalifikacje@fundacjachallenge.org 

www.fundacjachallenge.org 

Projekt „Kwalifikacje przyszłości!” realizowany   

na podstawie  umowy  z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

 w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

…………………, dnia ……………… 

…………………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

Dotyczy rozeznania rynku nr z dnia  31.07.2018 na przeprowadzenie szkoleń „Podstawowa obsługa komputera z 
Internetem” w ramach projektu pn. „Kwalifikacje przyszłości!” Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 
Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Kielcach 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, 
dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.  

 

……………………………………… dnia …………………………….. 

 

…………………………………………………….. 

podpis Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 
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