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ZAPYTANIE OFERTOWE 1/07/2018/KP 
w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacje przyszłości!” 

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, 

realizowanego na podstawie umowy numer RPSW.10.02.01-26-0070/17-00 zawartej z WUP Pracy w Kielcach.  
 
 
Zamawiający: 
 
FUNDACJA CHALLENGE EUROPE 
ul. Marszałkowska 73/49 
25-549 Kielce 
NIP 9591950464 
REGON 260655751 
Telefon kontaktowy:41/24 26 900  
E-mail w sprawie zapytania ofertowego: kwalifikacje@fundacjachallenge.org  
Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie zapytania ofertowego jest Tomasz Krzyżański. 
zwany w dalszej części Zamawiającym  
 
I. Tryb udzielenia zamówienia  
 
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 Rozdział 6. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, 
Podrozdział 6.5. Zamówienia udzielane w ramach projektów, Sekcja 6.5.2 Zasada konkurencyjności.  
 
II. KOD CPV  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 – Usługi szkoleniowe, 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.  
 
III. Oferty częściowe, podwykonawstwo  
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne szkolenia objęte zapytaniem 
ofertowym. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę realizacji całości lub części zamówienia 

(organizacji i przeprowadzenia szkoleń, egzaminu) podwykonawcy; za podwykonawcę w rozumieniu zapytania 
ofertowego nie uważa się instytucji walidującej lub certyfikującej wskazanej w Załączniku nr 5 do zapytania 
ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy.  

4. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy 
związane z realizacją powierzonego mu przedmiotu zamówienia.  

5. W razie zamiaru powierzenia podwykonawcy realizacji całości lub części przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie, realizacja której części zamówienia powierzona zostanie 
podwykonawcy, że wskazaniem nazwy, adresu, nr. NIP i REGON podwykonawcy.  

6. W razie wskazania podwykonawcy w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty 
dotyczące podwykonawcy, których wymóg przedłożenia wynika z niniejszego zapytania ofertowego.  

 
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji umowy:  
 
Kursy mają prowadzić do zdobycia kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu 
potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 . 
 
UWAGA! 
Przez kwalifikacje rozumie się 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 
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ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 
potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 
 
Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi 
określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe 
wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje 
egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. 
Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą 
być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą 
przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne 
akredytacje, szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji odpowiedzialność za 
prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej (Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK). 
 
Zamawiający zobowiąże Wykonawcę szkolenia do przeprowadzenia walidacji i certyfikacji, tak aby przeprowadzony egzamin 
pozwolił na nabycie przez uczestników szkolenia kwalifikacji. 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
organizację i przeprowadzenie dla uczestników Projektu „Kwalifikacje przyszłości!” szkoleń zawodowych prowadzących 
do nabycia kwalifikacji zawodowych i certyfikacji wybranych szkoleń.  
 
1.Tematyka szkoleń, liczba uczestników Projektu, minimalny wymiar godzinowy:  
 
I.  „Operator -programista CNC” wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu,  130 h szkolenia, 1 godzina 
szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut),  dla 12 Uczestników z zastrzeżeniem zmiany liczby Uczestników 
 
Program szkolenia: wybrane zagadnienia z budowy i zastosowania obrabiarek CNC, zasady budowy programów obróbki  
z wykorzystaniem kodów ISO, obsługa i manualne programowanie tokarek CNC, programowanie tokarki CNC z 
wykorzystaniem systemu komputerowego wspomagania, obsługa i manualne programowanie frezarek CNC, wykorzystanie 
systemów CAD do modelowania bryłowego, programowanie frezarki CNC z wykorzystaniem systemu komputerowego 
wspomagania, programowanie i obsługa współrzędnościowych maszyn pomiarowych, praktyczne ustawienie obrabiarek 
CNC (tokarka, Frezarka). 
Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia praktyczne.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przeprowadzenie ww. kursu: zapewnienie trenera, sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb uczestników,  
z pełnym wyposażeniem umożliwiającym realizację szkolenia (1 stanowisko komputerowe dla każdego 
uczestnika), zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom 
grupy docelowej) 

 zapewnienie pracowni do zajęć praktycznych, sala na terenie Kielc, zapewniająca komfort uczenia się, 

spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej 

 zorganizowanie i pokrycie kosztu egzaminu zewnętrznego i wydania uczestnikom certyfikatów 

 zapewnienie cateringu w formie serwisu kawowego - kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) 

 zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypt – minimum 40 stron skryptu,  wersja papierowa w formacie A4 

wersja elektroniczna zapisana na płycie CD w formacie PDF zachowana zgodność ze standardem WCAG 2.0.,)  

 
II. Obsługa programu AutoCad, po 40 h szkolenia dla grupy, 1 godzina szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 
minut), szkolenie dla dwóch grup Uczestników po 12 osób w grupie,  z zastrzeżeniem zmiany liczby Uczestników. 
 
Program szkolenia: Część I Rysunek techniczny: wiadomości wprowadzające, znaczenie rysunku w technice, polskie 
normy rysunkowe, rodzaje i nazwy rysunków, materiały i przybory rysunkowe, linie rysunkowe, rodzaje linii i ich 
zastosowanie, grubość linii, wybór grubości linii, budowa i zasady rysowania linii nieciągłych, elementy arkusza 
rysunkowego, formaty arkuszy, forma graficzna arkusza, tabliczki rysunkowe, podziałki, składanie rysunków, pismo 
stosowane do opisywania rysunków, podstawowe wymagania, cechy, wymiary i oznaczanie pisma, odwzorowywanie 
obiektów na płaszczyźnie rysunku, rzuty aksonometryczne, rzuty prostokątne, zasady i sposoby wymiarowania, podstawy 
tworzenia dokumentacji technicznej. Część II – AutoCAD 2D: -Wprowadzenie do programu AutoCAD, układy 
współrzędnych, interfejs użytkownika, podstawowe elementy rysunkowe, oglądanie rysunku, rysowanie precyzyjne, 
konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku, zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów, teksty, kreskowanie i 
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wypełnianie obszarów, zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku, design Center – Centrum Danych 
Projektowych, wymiarowanie, bloki, bloki dynamiczne, rzutnie, przygotowanie wydruku.  
Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia praktyczne. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przeprowadzenie ww. kursu: zapewnienie trenera, sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb uczestników, z 
pełnym wyposażeniem umożliwiającym realizację szkolenia (1 stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika), 
zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej) 

 zapewnienie cateringu w formie serwisu kawowego - kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) 

 zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypt – minimum 40 stron skryptu,  wersja papierowa w formacie A4 

wersja elektroniczna zapisana na płycie CD w formacie PDF zachowana zgodność ze standardem WCAG 2.0.,)  

III. „Kosztorysant robót budowlanych” wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu, 35 h szkolenia, 1 
godzina szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut),  dla 12 Uczestników z zastrzeżeniem zmiany liczby 
Uczestników. 
 
Program szkolenia: kosztorys w procesie budowlanym, funkcje i cele, stan prawny, podstawowe pojęcia i definicje, 
normowanie robót , budowa norm kosztorysowych, analizy indywidualne, baza katalogowa,  źródło jednostkowych norm 
nakładów rzeczowych, przedmiar robót – ogólne, zasady przedmiarowania robót oraz przedmiar w zamówieniach 
publicznych, metody kosztorysowania, rodzaje kosztorysów oraz podstawy ich sporządzania, źródła informacji o cenach 
czynników produkcji budowlanej i cenach jednostkowych robót, w tym wykaz publikacji, obmiarowanie robót, rozliczanie 
robót, omówienie kilku najpopularniejszych komputerowych programów wspomagających kosztorysowanie, przykłady i 
konsultacje. 
 Metody prowadzenia szkolenia: wykłady i warsztaty. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przeprowadzenie ww. kursu: zapewnienie trenera, sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb uczestników, z 
pełnym wyposażeniem umożliwiającym realizację szkolenia (1 stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika), 
zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej) 

 zorganizowanie i pokrycie kosztu egzaminu zewnętrznego i wydania uczestnikom certyfikatów 

 zapewnienie cateringu w formie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) 

 zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypt – minimum 40 stron skryptu,  wersja papierowa w formacie A4 

wersja elektroniczna zapisana na płycie CD w formacie PDF zachowana zgodność ze standardem WCAG 2.0.,)  

IV. „Obsługa programu NormaPro” wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu, 30h szkolenia, 1 
godzina szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut),  szkolenie dla 12 Uczestników z zastrzeżeniem zmiany 
liczby Uczestników 
 
Program szkolenia: Kosztorysy budowlane: omówienie rodzajów kosztorysów, części składowych oraz podstaw prawnych 
sporządzania kosztorysów, omówienie KNR i sposobu kosztorysowania z nich, praktyczne ćwiczenia, omówienie obmiar i 
przedmiar jako elementu kosztorysu (konstrukcja obmiaru i przedmiaru), ćwiczenia praktyczne: roboty ziemne, konstrukcje 
murowe, betonowe żelbetowe, tynki i okładziny, roboty malarskie, roboty instalacyjne, inne roboty budowlane – prefabrykaty, 
konstrukcje dachowe drewniane, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi itd., kalkulacja ceny kosztorysowej: baza normatywna 
dla kosztorysów inwestorskich (zawierania publiczne), koszt i cena robót budowlanych, rodzaje kosztów, specyfika tworzenia 
cen w budownictwie, formuła ceny kosztorysowej, kalkulacja ceny robocizny (R), kalkulacja wartości materiałów (M), koszty 
zakupów materiałów (Kz), kalkulacja wartości pracy sprzętu budowlanego (S), -ustalenie kosztów pośrednich (Kp), kalkulacja 
zysku (Z), dodatki do ceny kosztorysowej, zasady indywidualnej kalkulacji kosztów, omówienie przetargów na roboty i usługi 
budowlane,poszukiwanie, bazy, sprecyzowanie warunków technicznych do wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wykonanie przykładów przez uczestników kursu, ręczne wykonywanie kosztorysu, Metody, techniki, standardy, ćwiczenia z 
Normą Pro najpopularniejszym programem komputerowym do kosztorysowania: wykonywanie kosztorysów inwestorskich, 
ofertowych, zamiennych, powykonawczych.  
Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia praktyczne.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przeprowadzenie ww. kursu: zapewnienie trenera, sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb uczestników, z 
pełnym wyposażeniem umożliwiającym realizację szkolenia (1 stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika), 
zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej) 

 zorganizowanie i pokrycie kosztu egzaminu zewnętrznego i wydania uczestnikom certyfikatów 

 zapewnienie cateringu w formie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) 
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 zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypt – minimum 40 stron skryptu,  wersja papierowa w formacie A4 

wersja elektroniczna zapisana na płycie CD w formacie PDF zachowana zgodność ze standardem WCAG 2.0.,)  

V. "Spawacz metodą MAG 135" wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu, 120h szkolenia, 1 godzina 

szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut),  szkolenie dla 12 Uczestników z zastrzeżeniem zmiany liczby 

Uczestników 

Program szkolenia: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo 
 i higiena pracy, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, 
oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i 
użytkowanie urządzeń do spawania MAG, materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy, 
charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry,  
Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia praktyczne 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przeprowadzenie ww. kursu: zapewnienie trenera, sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb uczestników, 
 z pełnym wyposażeniem umożliwiającym realizację szkolenia (1 stanowisko komputerowe dla każdego 
uczestnika), zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom 
grupy docelowej) 

 zapewnienie pracowni do zajęć praktycznych, sala na terenie Kielc, zapewniająca komfort uczenia się, 

spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej 

 zapewnienie i pokrycie kosztów badań lekarskich niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia 

 zorganizowanie i pokrycie kosztu egzaminu zewnętrznego i wydania uczestnikom certyfikatów 

 zapewnienie cateringu w formie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) 

 zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypt – minimum 40 stron skryptu,  wersja papierowa w formacie A4 

wersja elektroniczna zapisana na płycie CD w formacie PDF zachowana zgodność ze standardem WCAG 2.0.,)  

 

VI. "Instruktor fitness", 150 h szkolenia, 1 godzina szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut), dla 12 
Uczestników z zastrzeżeniem zmiany liczby Uczestników 
 
Program szkolenia: część ogólna obejmuje: przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia 
czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu 
 i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo  
w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.), cześć specjalistyczna obejmie: przyswojenie 
 i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja ianaliza imprez sportowych, realizacja przez 
kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie 
konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp., praktyki instruktorskie: przyswojenie i analiza 
wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez 
kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo -rekreacyjnych, przygotowanie 
konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp.  FITNESS - historia fitness w zarysie, podział 
i różnorodność zajęć fitness, schemat i budowa różnych lekcji fitness, muzyka i jej tempo w zajęciach fitness, metody i formy 
komunikacji z grupą, werbalne i niewerbalne, metody nauczania ćwiczeń fitness, podstawy choreografii w zajęciach fitness, 
choreografia ćw. Wzmacniających, metodyka nauczania choreografii w zajęciach fitness, jak zbudować prosty 
 i zaawansowany blok choreograficzny " 32 ", jak zbudować blok wzmacniający? jak zbudować jednostkę ćwiczebną treningu 
obwodowego? zasada "piramidy A-B-C "pierwsza pomoc, wybrane wiadomości z zakresu anatomii mięśniowej, żywienia 
 i suplementacji. AEROBIK - zasady rozgrzewki w lekcjach aerobiku, podstawowe kroki aerobikowe: step touch, double step 
touch, grape vine, 4 kolana, V-step, step out, chasse mambo, heel back, push, cross, ponny itp. – podstawowe zmiany 
kroków aerobiku - podstawy zmian w przestrzeni . STEP AEROBIK - zasady rozgrzewki w lekcji step aerobiku - podstawowe 
kroki step aerobiku: basic step, V-step, repeaters / 3 kolana, knee up, cha-cha / chasse, chasse mambo, mambo - 
podstawowe zmiany kroków step aerobiku - podstawy zmian w przestrzeni . ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE, MIESZANE I 
INNE - podst. ćw. wzmacniające górne partie ciała - podst. ćw. wzmacniające dolne partie ciała - podstawy ćwiczeń 
korekcyjnych w zajęciach fitness - kombinacje ćwiczeń: plie / sumo squat, lunge / wykrok - squat / przysiad, stretching , 
lekcja pokazowa.  TMT - total muscle training - lekcja pokazowa. ABT - lekcja pokazowa - TBC - lekcja pokazowa. 
Metody prowadzenia szkolenia: ćwiczenia, wykłady warsztaty, praktyki instruktorskie  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

mailto:kwalifikacje@fundacjachallenge.org
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 przeprowadzenie ww. kursu: zapewnienie trenera, sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb uczestników,  
z pełnym wyposażeniem umożliwiającym realizację szkolenia (1 stanowisko komputerowe dla każdego 
uczestnika), zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom 
grupy docelowej) 

 zapewnienie sali do zajęć praktycznych, sala na terenie Kielc, zapewniająca komfort uczenia się, spełniających 

warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej 

 zapewnienie cateringu w formie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) 

 zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypt – minimum 40 stron skryptu,  wersja papierowa w formacie A4 

wersja elektroniczna zapisana na płycie CD w formacie PDF zachowana zgodność ze standardem WCAG 2.0.,)  

VII. „Przewodnik turystyczny" 250 h szkolenia, 1 godzina szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut), dla 12 

Uczestników z zastrzeżeniem zmiany liczby Uczestników 

Program szkolenia: Etnografia. Drewniana architektura województwa świętokrzyskiego, prawo w turystyce i organizacje 
turystyczne, wzgórze Zamkowe na przestrzeni wieków – wykład, wzgórze Zamkowe dziś - wycieczka, Ochrona przyrody cz. 
I, II, -Heraldyka, -Powstania narodowe na kielecczyźnie, krajoznawcy regionu świętokrzyskiego, historia sztuki regionu cz. I, 
II, geologia, starożytne Hutnictwo, -Partyzantka w Górach Świętokrzyskich, -Historia rozwoju turystyki, historia 
przewodnictwa, -Metodyka prowadzenia wycieczek, -Szlaki turystyczne województwa świętokrzyskiego. Praca z mapą, -
Reformacja i renesans w Polsce, -Kamień w architekturze, -Piłsudski i jego związki z kielecczyzną, -Żydzi w świętokrzyskim. 
Plan wycieczek pieszo-autokarowych realizowanych w ramach części praktycznej -Kielce – Podzamcze Chęcińskie – 
Tokarnia (Muzeum Wsi Kieleckiej) - Jędrzejów – Sobków (Fortalicja szlachecka) – Kielce -Kielce - Raków (Kościół parafialny 
pw. Św. Trójcy, Dom Ariański) - Rytwiany (Pustelnia Złotego Lasu) – Szydłów (Średniowieczny zespół miejski, farny Kościół 
pw. Świętego Władysława, gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych, Zamek Królewski, ruiny kościoła i szpitala Świętego 
Ducha, Późnorenesansowa synagoga) – Staszów - Kurozwęki (Zespół Pałacowy, bez safari bizon) – Kielce -Kielce – 
Chęciny – Rezerwat Zelejowa – Czerwona Góra (Kamieniołom Zygmuntówka) – Rezerwat Jaskinia Raj – Centrum 
Geologiczne Rzepka -Kielce - Sandomierz (Spichlerz, Zamek, Katedra Narodzenia NMP, Kościół Św. Jakuba, Wąwóz 
Królowej Jadwigi, Ucho Igielne, Podziemna trasa turystyczna, Brama Opatowska) – Góry Pieprzowe – Kielce -Kielce – 
Pińczów (zespół klasztorny oo. Paulinów, zespół klasztorny oo. Reformatów na Mirowie, Kaplica św. Anny, Dom Ariański, 
Pałac Wielopolskich, synagoga) – Chmielnik -Kielce – Sielpia Wielka (Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego) - 
Maleniec (Muzeum Techniki) - Końskie - Stara Kuźnica (Kuźnia Wodna) – Rez. Gagaty Sołtysowskie – Kielce -Kielce – 
Busko – Zdrój – Wiślica – Chotel Czerwony -Kielce - Samsonów (Ruiny Zakładu Wielkopiecowego) – Zagnańsk (Dąb 
„Bartek”) – Oblęgorek (Muzeum H. Sienkiewicza) – Zachełmie - Bodzentyn (Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP i św. 
Stanisława Biskupa, Ruiny zamku, kościoła św. Ducha, zagroda Czernikiewiczów) – Wąchock -Kielce – Michniów 
(Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich) – Skarżysko Kamienna (Muzeum im. Orła Białego, Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej) – Kałków – Godów – Starachowice (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura) – Kielce -
Kielce – Ciekoty - Św. Katarzyna (Zespół Klasztorny Bernardynek) – G. Łysica - Kakonin – Huta Szklana - Św. Krzyż – Nowa 
Słupia – Kielce (przejście piesze ok. 20km.) -Kielce - Opatów (Kolegia Św. Marcina, Brama Warszawska) – Ujazd (Ruiny 
Zamku Krzyżtopór) - Klimontów (Barokowa kolegiata św. Józefa) – Krzemionki Opatowskie -Rezerwaty geologiczne Kielc 
(Rez. im. Jana Czernockiego, Rez. im. Zbigniewa Rubinowskiego, RezKadzielnie, Rez. Karczówka). 
Metody prowadzenia szkolenia: ćwiczenia, wykłady warsztaty, zajęcia w terenie.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przeprowadzenie ww. kursu: zapewnienie trenera, sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb uczestników,  
z pełnym wyposażeniem umożliwiającym realizację szkolenia (1 stanowisko komputerowe dla każdego 
uczestnika), zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom 
grupy docelowej) 

 zapewnienie materiałów szkoleniowych (skrypt – minimum 40 stron skryptu,  wersja papierowa w formacie A4 

wersja elektroniczna zapisana na płycie CD w formacie PDF zachowana zgodność ze standardem WCAG 2.0.,)  

 zapewnienie cateringu w formie serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) 

2. Uczestnikami Projektu są osoby zakwalifikowane przez Zamawiającego do udziału w projekcie, tj.:  
60 osób niepracujących, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, powyżej 29 roku życia. 
 
3. Informacje dodatkowe:  
1. Szkolenia powinny być prowadzone na terenie Kielc. 
2. Zajęcia realizowane w ciągu tygodnia oraz w weekendy w godzinach od 7:00 – 22:00 w czasie dostosowanym do potrzeb 
Uczestników Projektu, szczegółowe harmonogramy ustalone zostaną na etapie realizacji szkoleń.  

mailto:kwalifikacje@fundacjachallenge.org
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2. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do dnia 30.04.2019 r. 
Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na lipiec 2018 r.  
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia nie później niż do dnia zakończenia 
realizacji Projektu, tj. do dnia 30.04.2019 r., podyktowaną prawidłową i terminową realizacją projektu bądź na skutek 
wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć). Termin 
realizacji każdego szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego (Harmonogram szkolenia) przynajmniej 3 dni przed 
planowanym rozpoczęciem. O wszelkich ewentualnych zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco.  
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników danego szkolenia 
wskazanej w pkt. IV.1, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.  
 
4. W ramach zamówienia (każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę), Wykonawca zobowiązany jest do:  
1. Niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o każdym Uczestniku, który 
opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości.  
2. Oznaczania dokumentów związanych z realizacją szkoleń zgodnie z zasadami określonymi w następujących 
dokumentach: Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, 
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  
3. Zapewnienia sal specjalistycznych sal do przeprowadzenia zajeć. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale 
szkoleniowe na potrzeby prowadzenia szkoleń dostosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami, w tym osób 
niepełnosprawnych ruchowo, osób z dysfunkcją wzroku  oraz posiadające niezbędne wyposażenie do przeprowadzenia 
szkoleń objętych ofertą Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować właściwym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia 
szkoleń, zgodnie z zakresem szkolenia objętego ofertą Wykonawcy. Sala szkoleniowa musi być wyposażona w odpowiednią 
liczbę stołów i krzeseł, posiadać zaplecze sanitarne, a także właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz 
całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie - a zarazem możliwość zaciemnienia sali 
podczas prezentacji multimedialnej. Sala szkoleniowa powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa, BHP, posiadać 
odpowiednią akustykę i ogrzewanie.  
4.Budynek w którym znajdują się sale dostosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami, w tym osób 
niepełnosprawnych ruchowo, osób z dysfunkcją wzroku – ubrajlowione windy (wymagane jeśli sala znajduje się na piętrze) 
oznakowanie brajlowskie na terenie budynku. 
5. Zapewnienia właściwego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zgodnie z zakresem szkolenia 
objętego ofertą Wykonawcy. Sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa.  
6. Przedstawienia Zamawiającemu materiałów szkoleniowych opartych na programie szkolenia załączonym przez 
Wykonawcę do oferty w formie np.: prezentacji w formacie Power Point, skryptu dla danego szkolenia, do akceptacji przez 
Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  
7.Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia przygotowanych materiałów szkoleniowych znakiem Unii Europejskiej, 
znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Świętokrzyskiego oraz znakiem 
promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Papier zawierający stosowne logotypy zostanie udostępniony 
Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.  
8. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia na własność w pierwszym dniu danego szkolenia 
(prezentacja/ skrypt zaakceptowany przez Zamawiającego).  
9. Opracowania harmonogramu szkolenia, zawierającego daty, godziny i miejsce prowadzenia szkoleń  i przekazanie go 
Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Zamawiający jest uprawniony do 
zgłoszenia zastrzeżeń do przedłożonego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i 
przedłożyć skorygowany harmonogram w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego.  
10. Zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (serwis kawowy - kawa, herbata, woda, mleko, ciastka)) w każdym 
dniu szkolenia. W skład serwisu kawowego powinna wchodzić: kawa, herbata, woda, soki, mleko/śmietanka do kawy, 
ciastka kruche.  
11. Przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego po zakończeniu szkolenia i wydania uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu 
szkolenia na wzorze Wykonawcy, zawierającego logotypy i inne oznaczenia zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 7 
powyżej.  
12. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej dla każdego szkolenia, tj.:  
- dziennik zajęć wraz z listami  obecności,  
- lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych (skrypty)  
- lista potwierdzająca skorzystanie z cateringu (serwis kawowy - kawa, herbata, woda, mleko, ciastka)) 
- lista potwierdzająca przystąpienie do egzaminu wewnętrznego,  
- protokół z przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,  
- rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wraz z kserokopiami tych zaświadczeń,  
- lista potwierdzająca odbiór przez Uczestników szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,  
- lista potwierdzająca przystąpienie do egzaminu zewnętrznego,  
- protokół z przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego, 
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- rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wraz z kserokopiami tych zaświadczeń,  
- lista potwierdzająca odbiór przez Uczestników szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, 
13. Dostarczenia pełnej dokumentacji szkolenia zgodnie z pkt. 12 do Biura Projektu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia 
szkolenia.   
14. Archiwizowania wszelkiej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej w okresie wynikającym z 
obowiązującym 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.  
15. Udostępniania dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia podmiotom uprawnionym do przeprowadzania 
kontroli projektu, w ramach którego prowadzone są szkolenia.  
16. 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.  
17. Wykonawca dodatkowo w ramach szkleń Operator -programista CNC” wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem 
certyfikatu, „Kosztorysant robót budowlanych” wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu, „Obsługa programu 
NormaPro” wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu, "Spawacz metodą MAG 135" wraz z egzaminem 
zewnętrznym i wydaniem certyfikatu zapewnienia udziału uczestników szkolenia w procesie certyfikacji, tj. zorganizowanie 
egzaminu zewnętrznego dla uczestników szkolenia 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. Wykonawca zapewnia dwa podejścia do egzaminu dla każdego Uczestnika 
projektu. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki (niespełnienie co najmniej 
jednego z warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):  
 

1. Posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy. 
Należy złożyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.: posiadają aktualny wpis do 

rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na 

siedzibę instytucji szkoleniowej. Należy złożyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

3. Posiadają doświadczenie w realizacji w/w szkoleń zawodowych dla grupy docelowej (os. niepracujące, bezrobotne 

oraz nieaktywne zawodowo, powyżej 29 roku życia)  i przeprowadzili co najmniej 4 szkolenia w danym zakresie, 

na których przeszkolili ogółem co najmniej 10 osób w okresie dwóch ostatnich lat przed złożeniem niniejszej oferty. 

Dwa lata przed złożeniem oferty oznacza 24 miesiące wstecz od daty złożenia oferty. Należy     

 złożyć załącznik numer 2,4,5.   

4. Dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą szkoleniową posiadającą wykształcenie wyższe lub zawodowe 

adekwatne do tematyki szkolenia lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia 

oraz doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 2 lata. Wykonawca powinien dysponować co 

najmniej 2 osobami - szkoleniowcami do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych objętych przedmiotem 

zamówienia. Każdy szkoleniowiec powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych o tożsamej 

lub podobnej tematyce. Należy złożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectw, certyfikatów, 

zaświadczeń, dyplomów potwierdzających kwalifikacje.   

5. Na dzień złożenia oferty dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi na terenie Kielc i wyposażeniem 

technicznym do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do realizacji szkolenia:  

a)organizują szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celów i 

formy prowadzenia zajęć, 

b)sale szkoleniowe spełniają warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej, zwłaszcza w przypadku 

udziału w projekcie osób niepełnosprawnych, 

mailto:kwalifikacje@fundacjachallenge.org
http://www.fundacjachallenge.org/


 

 

 

 

 

 

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 

 

c)urządzenia i maszyny na których będzie prowadzone szkolenie będą w pełni sprawne technicznie. W przypadku 

awarii, Wykonawca na okres naprawy zapewni urządzenia zastępcze. Należy złożyć minimum po 3 zdjęcia 

Sali/pracowni w której prowadzone będą zajęcia.  

6.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia. 

7.    Spełniają warunek braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Należy     

       złożyć załącznik 6. 

VI. Przygotowanie i złożenie oferty  
 
1. Oferta powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca przedkłada jeden 
Formularz Oferty. W przypadku Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę – wszystkie jego oferty zostaną odrzucone i 
nie będą podlegać ocenie.  
3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty 
złożone w oparciu o inne wzory formularzy zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.  
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  
5. Oferta powinna zawierać co najmniej:  
• Formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  
• Oświadczenie potwierdzające doświadczenie trenera – zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego,  
• Oświadczenie dot. powiązań osobowych lub kapitałowych – zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego  
• Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji szkoleń– zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 
zapytania ofertowego  
• Szczegółowe programy szkoleń, na które Wykonawca składa ofertę, podpisane przez Wykonawcę, które powinny zawierać 
min.:  
- nazwę i zakres tematyczny danego szkolenia, uwzględniający minimalne wymagania Zamawiającego wskazane w pkt IV.1 
zapytania ofertowego, że wskazaniem wymiaru godzinowego poszczególnych tematów,  
- miejsce organizacji szkolenia,  
- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,  
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.  
• Oświadczenie Wykonawcy – zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego  
• Dokument, z którego wynika, że wskazana w ofercie instytucja walidująca jest uprawniona do przeprowadzenia egzaminu 
zewnętrznego, stanowiącego weryfikację uprawnień w odniesieniu do wymagań dla danej kwalifikacji (walidacja) – jeśli 
dotyczy zgodnie z pkt. V zapytania ofertowego.  
• Oświadczenie podwykonawcy dot. powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 6 – jeśli dotyczy.  
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji szkoleń wykazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 4 do zapytania ofertowego (np. referencje, poświadczenia, umowy).  
  Kopię dokumentów potwierdzających wpłatę wadium lub wydruk potwierdzenia dokonania przelewu.  

• Aktualne potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.  
• Inne dokumenty, o ile konieczność ich złożenia wynika z zapytania ofertowego. 
6. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.  
7. Wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane czytelnie przez Wykonawcę, chyba, że wymóg podpisania 
dokumentu przez podwykonawcę wynika z zapytania ofertowego. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.  
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.  
10. 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.  
11. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom złożonych ofert (w tym załączonych do oferty dokumentów, oświadczeń) po 
zakończeniu postępowania.  
12. W ramach każdej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
w ofercie ceny brutto za organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby, ceny jednostkowej brutto za przeszkolenie 1 
osoby (obejmującej wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi całkowitego kosztu brutto (liczba osób x cena 
jednostkowa). 
13. Cena powinna zostać wyrażona w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia 
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prowadzone będą w złotych polskich.  
14. Wszystkie wartości przedstawione w zapytaniu ofertowym muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza).  
15. Formularz ofertowy oraz oświadczenia Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale i być podpisane przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej 
umocowaniu do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli ww. dokumentów nie podpisuje osobiście Wykonawca będący osobą 
fizyczną, a upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z 
KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W 
przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ww. 
dokumenty powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do 
reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W 
przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty 
należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. 
Wymagane oświadczenia podwykonawcy (jeśli dotyczy) muszą zostać złożone w oryginale i być podpisane przez 
podwykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania podwykonawcy, która widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym 
o jej umocowaniu do reprezentowania podwykonawcy. Do kwestii reprezentacji podwykonawcy zastosowanie znajdują 
zasady określone dla Wykonawcy przewidziane w niniejszym ustępie.  
16. Przedkładane w ramach oferty dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz inne składane dokumenty, dla których 
Zamawiający nie zastrzegł wymogu przedłożenia oryginału, mogą zostać złożone w kopiach, potwierdzonych przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 15 powyżej. Dokumenty stanowiące 
wydruki ze stron internetowych nie wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  
17. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie 
powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń 
przysięgłych.  
18. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt 
Wykonawców. 
  
VIII. Miejsce i termin składania ofert 
1. Oferty wraz z załącznikami prosimy dostarczać osobiście lub drogą pocztową/kurierem na adres: FUNDACJA 
CHALLENGE EUROPE, ul. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce Biuro projektu „Kwalifikacje przyszłości!”  
2. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta dotycząca 
Zapytania ofertowego Nr 1/07/2018/KP, Projekt „Kwalifikacje przyszłości!”. NIE OTWIERAĆ PRZED 27.07.2018 r. roku 
godz. 16:10”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty.  
3. Termin składania ofert: do dnia 27.07.2018 r., do godz. 16:00  
4. Decyduje data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt. 1 powyżej. Oferty dostarczone po terminie nie będą 
rozpatrywane.  

   5.Ofertę należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji zapisanej na płycie CD z zapisanymi plikami w formacie PDF     
   zgodnie z WCAG 2.0 
 
IX. Ocena spełniania przez oferty wymagań formalnych  
1. Zamawiający dokona oceny czy oferta spełnia wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym, w szczególności 
czy została sporządzona prawidłowo, w tym czy wszystkie wymagane dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają 
określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Ocena zostanie dokonana w formule spełnia – nie spełnia.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 
rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
3. Na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający zweryfikuje, czy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wskazane w pkt. V zapytania ofertowego. Brak spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu na warunkach określonych w pkt. V 
zapytania ofertowego.  
4. Brak wykazania przez Wykonawcę (w szczególności w wyniku niezłożenia odpowiednich dokumentów) lub niemożność 
ustalenia przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, warunku dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych, brak złożenia oświadczeń 
lub dokumentów mających wpływ na treść oferty lub na kryteria oceny ofert lub złożenie oferty zawierającej omyłki 
rachunkowe lub pisarskie niemające charakteru oczywistych omyłek, skutkować będzie odrzuceniem oferty, bez wezwania 
Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy dokumentów/złożenia wyjaśnień.  
5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty zawierającej błędy, uchybienia, braki inne niż wskazane w pkt. 2 lub 4 
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powyżej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia odpowiednich wyjaśnień lub przedłożenia odpowiednich 
dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w 
wyznaczonym terminie, może powodować odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców 
do udzielenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania przez Wykonawców wyjaśnień lub przedkładania 
dokumentów, drogą  mailową.  
6. Oferta odrzucona, w tym oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, nie podlega dalszej ocenie w 
kryteriach oceny ofert wskazanych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty przez Zamawiającego, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty, w tym o wykluczeniu 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, jest decyzją ostateczną.  
 
X. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert  
 
Ocena ofert Wykonawców spełniających warunki udziału w postepowaniu, których oferty spełniają wymagania formalne, 
dokonana zostanie odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. IV.1 
niniejszego zapytania ofertowego.  
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert w ramach każdej części przedmiotu zamówienia – oferta może 
uzyskać maksymalnie 100 pkt:  
 
K1: KRYTERIUM CENA (80%):  
Liczba punktów uzyskanych za wskazaną w formularzu oferty cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie szkolenia 
zawodowego o danej tematyce dla 1 osoby (obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (organizacja i 
przeprowadzenie szkolenia + cena za egzamin wewnętrzny i wydanie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia) – 
maksymalnie 80 punktów  
 
K2: KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (20%):  
Liczba punktów uzyskanych za wskazane w ofercie doświadczenie trenera wyznaczonego do prowadzenia danego 
szkolenia w prowadzeniu szkoleń w zakresie tematycznym zbliżonym do zakresu tematycznego szkolenia, do prowadzenia 
którego został wyznaczony, tj. liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń o tematyce zbliżonej do tematyki szkolenia, do 
którego prowadzenia trener został wyznaczony w okresie ostatnich 2  lat przed dniem upływu terminu składania ofert – 
maksymalnie 20 punktów  
 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert w ramach każdej części przedmiotu 
zamówienia:  
Kryterium „cena” – poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za wskazaną w formularzu ofertowym cenę 
jednostkową brutto za przeprowadzenie szkolenia zawodowego o danej tematyce dla 1 osoby w skali 1 - 80, obliczone wg 
wzoru:  
 
              najniższa oferowana cena jednostkowa brutto za przeprowadzenie szkolenia o danej tematyce dla 1 osoby wskazana w złożonych ofertach  
C = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- x 80 pkt.                          
cena jednostkowa brutto za przeprowadzenie szkolenia zawodowego o danej tematyce dla 1 osoby wskazana w ofercie badanej  

 

Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  
Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - w ww. kryterium, w ramach każdej części 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyzna punkty za wskazane w ofercie doświadczenie trenera wyznaczonego do 
prowadzenia danego szkolenia w prowadzeniu szkoleń (pod pojęciem szkolenia Zamawiający rozumie także zajęcia/moduły 
przeprowadzone przez trenera w ramach szkolenia), o tematyce zbliżonej do tematyki przedmiotu zamówienia (danego 
szkolenia) w okresie ostatnich 2 lat przed dniem upływu terminu składania ofert (Zamawiający weźmie pod uwagę łączną 
liczbę godzin prowadzenia szkoleń o zbliżonej tematyce we wskazanym okresie).  
 
Punkty w ww. kryterium przyznawane będą zgodnie z poniższymi zasadami:  
- 100 godzin prowadzenia szkoleń o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat - 0 pkt,  
-powyżej 100 godzin do 200 godzin prowadzenia szkoleń o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w okresie 
ostatnich 2 lat - 5 pkt,  
-powyżej 200 godzin do 300 godzin prowadzenia szkoleń o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w okresie 
ostatnich 2 lat - 10 pkt,  
-powyżej 350 godzin prowadzenia szkoleń o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat – 20 
pkt.  
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Doświadczenie trenera będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu sporządzonym zgodnie z 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż 1 
trenera do realizacji danej części przedmiotu zamówienia (danego szkolenia), do oceny we wskazanym przez 
Zamawiającego kryterium wyboru zostanie przyjęte doświadczenie tego trenera, który we wskazanym kryterium wyboru 
uzyskał najniższą liczbę punktów w porównaniu do innych trenerów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji danego 
szkolenia.  
 
Ostateczna liczba punktów dla danej oferty (OK) będzie obliczana wg. wzoru: OK = K1+K2 
Gdzie:  
OK - liczba punktów badanej oferty  
K1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena  
K2 - liczba punktów przyznanych w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (OK).  
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 elektronicznej po wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Brak stawienia się Wykonawcy w dacie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego traktowany 
będzie jak 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.  
- 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 punktowy ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną jednostkową brutto za przeprowadzenie szkolenia o danej tematyce dla 1 osoby. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki 
sam łączny bilans punktowy ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert a przedstawione w ofertach ceny jednostkowe brutto za 
przeprowadzenie szkolenia o danej tematyce dla 1 osoby są identyczne, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia- w terminie określonym przez Zamawiającego- ofert dodatkowych w ramach danej części przedmiotu 
zamówienia, cenę brutto za organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby, cenę jednostkową brutto za przeszkolenie 
1 osoby (obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (organizacja i przeprowadzenie szkolenia + cena za 
egzamin wewnętrzny i wydanie  dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoleń) i całkowity koszt brutto (liczba osób x 
cena jednostkowa). Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych pierwotnie ofertach.  
 
UWAGA! 
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym 
w zapytaniu wytycznymi). 
 
RAŻĄCO NISKA CENA 
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 
30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 
 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 
 
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy oferta 
wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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XI. Inne warunki realizacji zamówienia  
 
Zamawiający informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie, jaka zostanie zawarta  pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia, będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:  
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania trenerów wyznaczonych do realizacji zamówienia lub 
podwykonawców, którym powierzył realizację całości lub części zamówienia, jak za własne działania i zaniechania.  
• Przewidujące karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie – za każdy 
przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę (lub przez trenerów wyznaczonych do realizacji 
zamówienia lub przez podwykonawców, którym Wykonawca powierzył realizację całości lub części zamówienia) umowy, w 
szczególności w razie:  
- braku możliwości prowadzenia szkolenia w ustalonym wymiarze godzinowym,  
- braku realizacji szkolenia lub realizacji szkolenia niezgodnie z harmonogramem i programem szkolenia – po uprzednim 
bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania,  
- braku dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, której wymóg dostarczenia Zamawiającemu spoczywa na Wykonawcy, 
w tym dostarczenia dokumentacji niespełniającej wymagań określonych w umowie lub o niskiej jakości merytorycznej lub 
formalnej – po uprzednim bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania 
zobowiązania,  
- braku dostarczenia Zamawiającemu lub uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych lub dostarczenia materiałów 
szkoleniowych niespełniających wymagań określonych w umowie lub o niskiej jakości merytorycznej i formalnej,  
- skracania czasu trwania danego szkolenia w stosunku do założonej liczby godzin – po uprzednim jednokrotnym wezwaniu 
Wykonawcy do zaniechania naruszeń i braku zaniechania naruszeń przez Wykonawcę,  
- odmowy realizacji szkolenia w uzgodnionym terminie bez uzasadnionej przyczyny, przy czym, o tym, czy przyczyna jest 
uzasadniona decyduje Zamawiający,  
- realizacji szkolenia przez trenera/ów innych niż wskazani w złożonej ofercie, a, w przypadku dozwolonej zmiany trenerów, 
prowadzenia szkoleń przez innych trenerów niż zaakceptowani przez Zamawiającego,  
- realizacji szkolenia przez podwykonawcę innego niż wskazany w złożonej ofercie,  
- braku uwzględnienia wskazówek Zamawiającego co do zawartości merytorycznej szkolenia, sposobu prowadzenia 
szkolenia – po uprzednim jednokrotnym wezwaniu wykonawcy do uwzględnienia wskazówek Zamawiającego i dalszego 
braku ich uwzględnienia przez Wykonawcę,  
- niespełniania przez sale szkoleniowe, catering  (serwis kawowy -kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) wymagań 
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub braku spełniania powszechnie obowiązujących lub wynikających z 
przepisów prawa standardów w tym zakresie - po uprzednim bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do 
wykonania lub należytego wykonania zobowiązania,  
• przewidujące karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie za każdy dzień 
opóźnienia, w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji szkoleniowej lub materiałów 
szkoleniowych, harmonogramów szkoleń, w stosunku do terminów określonych w umowie, opóźnienia w dostarczeniu 
materiałów szkoleniowych uczestnikom szkolenia,  
• w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości prowadzonego szkolenia lub nieprawidłowości w zakresie prowadzonego 
szkolenia, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu wyjaśnienia wątpliwości, wszystkich płatności 
związanych z realizacją tego szkolenia na rzecz Wykonawcy; Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek 
roszczenia wobec Zamawiającego,  
• w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w całości lub w części przez 
Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie,  
• Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych.  
• Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy, może 
doprowadzić do powstania po stronie Zamawiającego szkody w wysokości przekraczającej wartość umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w związku z zapisami umowy  o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z 
Instytucją Pośredniczącą, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów 
związanych z realizacją przedmiotowego projektu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego w pełnej wysokości, obejmującej zarówno 
rzeczywiste straty, jak i utracone korzyści.  
• zastrzegające możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego w całości lub w części (według wyboru 
Zamawiającego) z 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów,  
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• zastrzegające możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w całości lub w części 
(według wyboru Zamawiającego), w przypadku:  
- rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego prowadzone są przedmiotowe szkolenia;  
- naruszenia przez Wykonawcę (lub przez trenerów zapewnionych przez Wykonawcę lub przez podwykonawców, którym 
Wykonawca powierzył realizację całości lub części zamówienia) postanowień umowy lub działania na szkodę 
Zamawiającego, w szczególności w przypadku:  
a) braku dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji wymaganej umową lub dostarczenia dokumentacji niespełniającej 
wymagań określonych w umowie lub o niskiej jakości merytorycznej lub formalnej, braku dostarczenia Zamawiającemu lub 
uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych lub dostarczenia materiałów szkoleniowych niespełniających wymagań 
określonych w umowie lub o niskiej jakości merytorycznej i formalnej,  
b) stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia w realizacji usługi szkoleniowej, braku stosowania się do 
ustalonego harmonogramu i programu szkolenia mimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń,  

c) skracania czasu trwania szkolenia w stosunku do założonej liczby godzin, mimo wezwania Wykonawcy do zaniechania 
naruszeń, odmowy realizacji szkolenia w uzgodnionym terminie bez uzasadnionej przyczyny, przy czym, o tym, czy przyczyna 
jest uzasadniona decyduje Zamawiający,  
d) realizacji szkoleń przez trenerów innych niż wskazani w złożonej ofercie, a, w przypadku dozwolonej zmiany trenerów, 
prowadzenie szkoleń przez innych trenerów niż zaakceptowani przez Zamawiającego,  
e) realizacji szkoleń przez innego podwykonawcę niż wskazany w ofercie,  
f) gdy usługi realizowane przez Wykonawcę, w tym usługi cateringowe(serwis kawowy - kawa, herbata, woda, mleko, ciastka), 
warunki dot. zapewnionych przez Wykonawcę sal szkoleniowych, są nisko oceniane przez uczestników (do Zamawiającego 
wpłynęły więcej niż 3 skargi w tym zakresie),  
g) braku uwzględnienia wskazówek Zamawiającego co do zawartości merytorycznej szkolenia, sposobu prowadzenia szkolenia 
– po uprzednim jednokrotnym wezwaniu wykonawcy do uwzględnienia wskazówek Zamawiającego i dalszego braku ich 
uwzględnienia przez Wykonawcę,  
h) niespełniania przez sale szkoleniowe, catering (serwis kawowy -  kawa, herbata, woda, mleko, ciastka) wymagań określonych 
w niniejszym zapytaniu ofertowym lub braku spełniania powszechnie obowiązujących standardów w tym zakresie - po uprzednim 
bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania,  
i) opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji, w tym materiałów szkoleniowych, harmonogramów szkoleń, w 
stosunku do terminów określonych w umowie, przekraczającego 3 dni,  
j) opóźnienia w dostarczeniu materiałów szkoleniowych uczestnikom szkolenia przekraczającego 2 dni.  
• W razie rozwiązania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za usługi należycie wykonane do dnia 
rozwiązania Umowy. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji i rozwiązania Umowy.  
• Rozliczenie z Wykonawcą następowało będzie po zakończeniu danego szkolenia w wymiarze odpowiednim do rzeczywistej 
liczby osób, które odbyły szkolenie w wyniku realizacji wsparcia, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku, 
pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu kompletu wymaganej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację 
szkolenia.  
• Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury/rachunku oraz kompletnej dokumentacji, po weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości wskazanej 
liczby uczestników szkolenia oraz dostarczonej dokumentacji. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest dostępność środków 
finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą, na rachunku bankowym Zamawiającego, służącym do dokonywania 
płatności w ramach przedmiotowego projektu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie 
wynagrodzenia spowodowane brakiem środków na rachunku bankowym Zamawiającego, przeznaczonym na dokonywanie 
płatności w ramach przedmiotowego projektu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca nie jest 
uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.  
• Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a. okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy o dofinansowanie i innych 
dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WŚ 2014 – 2020, mających wpływ na realizację umowy,  
b. zmiany okresu i harmonogramu realizacji zamówienia,  
c. zmiany liczby uczestników szkoleń i związanej z tym zmiany łącznej wartości zamówienia,  
d. zmiany liczby godzin szkoleń,  
e. zmiany terminu płatności,  
f. zmiany miejsca realizacji umowy,  
g. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji danego szkolenia w przypadku niemożności jego przeprowadzenia z uwagi na 
okoliczności leżące po stronie uczestników Projektu  
h. modyfikacji wymagań dotyczących programu szkoleń określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,  
i. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub siedziby, zmianę formy prawnej 
itp.  
• Warunki dokonania istotnych zmian umowy:  
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a. 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.  
b. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o 
zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.  
 
XII. Informacje uzupełniające  
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części w przypadku, gdy:  
 
a) postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;  
b) nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją 
Pośredniczącą;  
c) cena jednostkowa za przeszkolenie jednej osoby z danego zakresu tematycznego (szkolenia), obejmująca wszystkie 
koszty związane z wykonaniem usługi, zaoferowana przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przekracza 
określoną w budżecie kwotę na realizację tych zadań, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty;  
d) wystąpią inne okoliczności, które według oceny Zamawiającego uczynią dalsze prowadzenie postępowania 
nieuzasadnionym.  
3. W razie unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcom kosztów związanych  
z udziałem w postępowaniu.  
4. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Tomasz Krzyżański, kontakt telefoniczny pod nr tel. 512-266-700  
w godz. 9.00-16.00 w dni robocze; e-mail: tomasz.krzyzanski@fundacjachallenge.org 
 
XIII. Wadium  
 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium w następującej wysokości:  
1) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Operator - programista CNC”  - wysokość wadium wynosi 2 900,00 zł (dwa 
tysiące dziewięćset zł),  
2) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Kosztorysant robót budowlanych„ - wysokość wadium wynosi: 1 400,00 zł 
(jeden tysiąc czterysta zł),  
3) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Spawacz metodą MAG 135”- wysokość wadium wynosi: 2 900,00 zł (dwa 
tysiące dziewięćset zł),  
4) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Instruktor fitness” wysokość wadium wynosi: 1 300,00 zł (jeden tysiąc 
trzysta  zł),  
5) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Przewodnik turystyczny” wysokość wadium wynosi:1 600,00 zł (jeden 
tysiąc sześćset zł).  
6)  w przypadku oferty na realizację szkolenia „Obsługa programu AutoCad”  - wysokość wadium wynosi 4500,00 zł 
(cztery tysiące pięćset zł), 
7) w przypadku oferty na realizację szkolenia „Obsługa programu NormaPro”  - wysokość wadium wynosi 1900,00 zł 
(jeden tysiąc dziewięćset zł)  
 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na realizację więcej niż jednego szkolenia, zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 
odpowiadającej sumie kwot wadium przewidzianych dla tych szkoleń, których dotyczy oferta Wykonawcy.  
 
2. Wadium w odpowiedniej wysokości winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr:  
83 1240 4416 1111 0010 6204 6294. W tytule przelewu należy wskazać nr zapytania ofertowego oraz te części przedmiotu 
zamówienia, których wadium dotyczy (poprzez wskazanie numerów tych części): „Wadium-Zapytanie ofertowe nr 
1/07/2018/KP …………………..”.  
                                               nazwa szkolenia 
Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany 
odpowiednią kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.  
3. Wadium nie jest oprocentowane.  
4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:  
• Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy lub zwleka z zawarciem umowy na warunkach 
określonych w zapytaniu ofertowym  
lub  
• Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
lub  
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• zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy  
lub  
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
5. Zamawiający zwróci wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania. Przez datę zwrotu rozumie się 
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umowy.  
7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie 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.  
8. Jeżeli wadium ma zostać zwrócone na inny rachunek bankowy niż ten, z którego dokonano zapłaty wadium, do oferty 
należy załączyć informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu kwoty wadium. 
 
XIV. Obowiązek informacyjny: 
1. 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego 
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do 
oferty ponadto realizując obowiązek informacyjny wskazuje, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  FUNDACJA CHALLENGE EUROPE, ul. Marszałkowska 73/49, 25-
549 Kielce NIP 9591950464, REGON 260655751. 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/07/2018/KP prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o sekcję 6.5.2 pkt 19 i 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 (dalej Wytyczne) 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów umowy/decyzji o dofinansowanie 
projektu. 
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
wynikających przystąpienia do przedmiotowego postępowania oraz z przepisów prawa w szczególności Wytycznych, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją nie podania danych będzie odrzucenie 
Wykonawcy z postępowania; 
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 
7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) 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; 
d) prawo do usunięcia na podstawie art. 17 ust 1 RODO 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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. c RODO. 
2. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane 
osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W związku z powyższym 
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 7.  
 
 
                                                                                                      ………………………………………………………….  
                                                                                                                                                                    data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego 
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Załączniki  
•  Załącznik nr 1-Formularz oferty  
•  Załącznik nr 2-Oświadczenie potwierdzające doświadczenie trenera  
•  Załącznik nr 3-Oświadczenie Wykonawcy dot. powiązań osobowych lub kapitałowych  
•  Załącznik nr 4–Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji szkoleń  
•  Załącznik nr 5–Oświadczenie Wykonawcy  
•  Załącznik nr 6-Oświadczenie podwykonawcy dot. powiązań osobowych lub kapitałowych 
   Załącznik nr 7-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
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