
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. realizujące projekt 

Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” 

nr: RPLD.09.01.01-10-B052/17 

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  

Grupowych treningów kompetencji społecznych 
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  
Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. 
ul. Różana Droga 1 
64-920 Piła 
NIP:7642373657 
REGON:572079725 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych.  

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta 

ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących wykonać zamówienie i uzyskanie wiedzy nt. kosztów 

realizacji zamówienia. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zleceniodawca zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z wybranymi Zleceniobiorcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji 

ceny. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Zamówienie dotyczy: 

Kod CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych dla 70 

Uczestników Projektu (40K/30M) Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” nr RPLD.09.01.01-10-B052/17, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 

skierowany jest do 70 osób (40K, 30M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających 

bez zatrudnienia (wyłącznie bierni zawodowo lub zarejestrowani bezrobotni z III profilem pomocy), w wieku 

powyżej 18 roku życia, w tym 7 osób (4K/3M) niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu 

cywilnego obszar województwa łódzkiego  w okresie 01.10.2017-31.12.2018r. 

Grupowe zajęcia będą prowadzone z naciskiem na rozbudzenie aktywności Uczestnika Projektu angażując go, 

budując podstawy zaradności i samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Treningi prowadzone będą pod 

kątem rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji 

bezradności  i wykluczenia społecznego. 

Realizowane tematy w ramach treningów: 

1. Mistrz komunikacji interpersonalnej; 
2. Mistrz asertywności; 
3. Mistrz autoprezentacji; 
4. Mistrz emocji; 
5. Mistrz negocjacji. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Planowany termin realizacji zamówienia:  I edycja -  grudzień  2017 r. i II edycja - maj 2018r. 

Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar województwa łódzkiego. 

Miejsce realizacji poradnictwa zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie zależne od kwestii 

logistyczno-organizacyjnych. 

Spotkania z Trenerami kompetencji społecznych będą odbywały się grupowo – 2 edycje x 3 grupy (po 11-12 UP) 

x 30 h dydaktycznych i będą realizowane w wymiarze 30 godzin na grupę, łącznie dla wszystkich Uczestników 

Projektu, nie więcej niż 180 godzin. Przez godzinę spotkania rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się 

przerw. 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez jedną część rozumie się 30h 

tj. 1 grupę 

Jedna część obejmuje wymiar 30h, tj. 1 grupa 

Całe zamówienie obejmuje 6 części. 

1. Część 1 tj. 1 grupa x 30h = 30h 

2. Część 2 tj. 1 grupa x 30h = 30h 

3. Część 3 tj. 1 grupa x 30h = 30h 

4. Część 4 tj. 1 grupa x 30h = 30h 

5. Część 5 tj. 1 grupa x 30h = 30h 

6. Część 6 tj. 1 grupa x 30h = 30h 

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Koszty administracyjne związane z organizacją zajęć pokrywa Zamawiający. 

Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników o terminie spotkań z Trenerem oraz dostarczy Wykonawcy 

listy Uczestników Projektu.  

 

VI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA 

 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze 

aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:  
a. harmonogramu realizacji umowy,  
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,  
c. ostatecznej ilości uczestników,  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

d. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia 

publicznego określonego w umowie.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn 

uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 

 

V. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  
ICH SPEŁNIENIA 

 

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału 
w postępowaniu  

1) posiadają lub zapewnią kadrę, posiadającą min. 240 przeprowadzonych godzin jako Trener 

w tematyce treningów na którą składana jest oferta, w okresie ostatnich dwóch lat, tj. 24 miesiące do 

daty upublicznienia zapytania ofertowego.    
2) dysponują co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie 

polegające na wykonaniu usługi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia wykonanych 

w ostatnich 12 miesiącach przed upływem terminu składania ofert. 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie - załącznik nr 2. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 pkt 1-3 zostanie 
przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia. 

3. Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania. 

4. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona. 
 
 
VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające 
wymagania określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące 
kryteria (wspólne dla wszystkich części): 
 

a) Cena – waga 100%(max.100 pkt.) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
OPIS SPOSOBU WYLICZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH OFERTY DLA CZĘŚCI I-VI 

 
1. CENA – WAGA 100% (MAKSYMALNIE 100PUNKTÓW) 

 
Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym 
z uwzględnieniem kosztów opracowania i druku materiałów merytorycznych oraz dojazdu na miejsce 
realizacji poradnictwa. 

 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (Cmin : C0) x 100 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0 – cena badanej oferty. 
Punkty przyznane za kryterium cena będą przypisane do wskazanych wykonawców, Wartość „C – liczba 
punktów przyznana danej ofercie” będzie przypisana bezpośrednio do wskazanego wykonawcy. 

 

VIII. ODRZUCENIE OFERTY  
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:  
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;  
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 
postępowaniu;  
c. przedstawi nieprawdziwe informacje;  
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej 
ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając 
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony 
prawnej. 

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY  
1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty: 

a. oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego); 

b. formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); 
c. jeżeli dotyczy – wypis z CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie; 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

d. oświadczenie Wykonawcy, iż posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz znajduje się  
w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia (oświadczenie zostało dołączone do 
formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); 

2. W ofercie należy podać: 

a. kwotę jednostkową brutto za 1 h przeprowadzonego grupowych treningów kompetencji społecznych; 

b. kwotę brutto za jedną część, tj. 30h; 

3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku oraz 

dostarczeniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że 

okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty 

powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.  

6. Oferty wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego, powinny zostać 

dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną lub kurierem na adres oddziału siedziby 

Zamawiającego:  

ul. Dubienka 2 

88-100 Inowrocław 

(z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu B052/17 – grupowe treningi kompetencji społecznych”) 

lub e-mail: m.lucka@eprojekty.info do dnia 14.12.2017 roku do godz. 12.00 (decyduje data i godzina 

wpływu do oddziału siedziby Zamawiającego). 

3. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 

4. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 

przyczyny. 

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 

najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje 

Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego 

Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej. 

8. W przypadku zajęcia takiego samego miejsca na liście rankingowej przez wskazanego Wykonawcy, 

decydować będzie korzystniejsza cena. 

9. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, 

nr tel.:  733-850-249 e-mail: m.lucka@eprojekty.info 
 
 

 

                                                                                 ………………………………………………  
                                                                                                                                  (Zamawiający lub osoba działająca 
                                                                                                                                    w imieniu Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 

 


