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Sępólno Krajeńskie, 30 grudnia 2013r .  

 

 

Zapytanie Ofertowe nr 3/WR/2013 

 

dotyczące wyłonienia wykonawcy usług szkoleniowych z zakresu przeprowadzenia kursu 

zawodowego „pracownik administracyjno – biurowy” w ramach projektu „Wsparcie 

rodziny-drogą do integracji” w województwie kujawsko-pomorskim, gmina Więcbork i Kamień 

Krajeński. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w partnerstwie 

ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Instytut Zachodni 

ul. Bukowska 26/1 

60 – 811 Poznań 

Tel. +61 852 41 62/ fax: 61 852 41 46 

http://www.doroslidzieciom.pl/ 

e-mail: wsparcierodziny@doroslidzieciom.pl 

 

 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania 

odpowiedzi na zapytania oferentów:  

 

Katarzyna Trzeciak 

e- mail:k.trzeciak@siz.poznan.pl 

tel. 61 852 49 48 

tel. 533 532 332 

 

Stowarzyszenie Instytut Zachodni w związku z realizacją projektu „Wsparcie rodziny- drogą do 

integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL 

Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 poszukuje osoby wykonawcy usług szkoleniowych z zakresu 

przeprowadzenia kursu zawodowego pracownik administracyjno – biurowy. 

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamówienie powyżej 14 tyś. EUR netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 

oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane 

jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Niniejsze 

zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz jest dostępne w biurze 

Lidera Projektu w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej 8/7. 

2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet 

http://www.doroslidzieciom.pl/
mailto:wsparcierodziny@doroslidzieciom.pl


 

 

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

VII Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Realizacja „kursu pracownik administracyjno – biurowy” w wymiarze nie mniejszym 

niż 100 godzin - dla 4 osób.  

Kurs przeprowadzony zostanie w celu zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu: 

 zasad funkcjonowania biura, 

 organizacji pracy biurowej, 

 praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji 

pracy dyrektora, 

 prowadzenia dokumentacji biurowej, 

 obsługi komputera (Word, Excel, Outlook, Internet) i innych urządzeń biurowych. 

2. Wykonawca zapewni: 

 niezbędne materiały szkoleniowe (zestaw dla każdego uczestnika kursu w wersji 

papierowej i elektronicznej), 

 badania lekarskie, 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia, 

 sale szkoleniowe (do zajęć teoretycznych i praktycznych), 

 sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń, 

 kurs powinien zakończyć się egzaminem stosownym wobec zasad Rozp. MEiN z dn. 

03.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy 

ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i wydaniem 

zaświadczenia potwierdzającego posiadane kwalifikacje. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

80500000-9 – usługi szkoleniowe, 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego 

 

III. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do najpóźniej dnia 

31.05.2014 r. Terminy realizacji kursu zostaną ustalone w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w Sępólnie Krajeńskim. 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERENTA 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci spełniający poniższe kryteria: 

a) posiada odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie organizacji 

podobnych kursów, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
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b) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadził należycie co najmniej 2 kursy 

pracownika administracyjno - biurowego w grupach co najmniej 5-cio osobowych, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

d) dysponuje doświadczonymi trenerami, którzy zapewnią wysoki poziom merytoryczny 

szkolenia. 

e)  posiada niezbędny potencjał techniczny oraz zapewni warunki pracy zgodne z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia. 

 

2. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a) Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a 

Oferentem, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali 

zobowiązanie wobec Stowarzyszenia Instytut Zachodni, chyba, że było to 

następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; 

c) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się 

od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

d) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 

uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia.  

 

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

 

1. Dla potwierdzenia spełnienia wymienionych kryteriów Oferent: 

 

1) przedstawi komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, 

2) oświadczy, że wszystkie informacje dotyczące doświadczenia zawodowego są zgodne 

z prawdą, 
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3) oświadczy, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania 

kapitałowe lub osobowe (zał.nr 1). 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów 

określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a 

mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez Oferentów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego 

z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie 

Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych 

dokumentów. 

 

VII. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego. 

2. W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej liczby punktów, 

decydującym wyznacznikiem wyboru Oferenta będzie cena, a także rozmowa z 

wybranymi Oferentami oraz rezultat przeprowadzonych negocjacji. 

3. Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych oraz uzupełnienie braków w 

złożonej przez Oferenta dokumentacji. O zaistnieniu takiej konieczności, Zamawiający 

powiadomi Oferenta kontaktując się telefonicznie lub mailowo z osobą wyznaczoną przez 

Oferenta do kontaktu w sprawie oferty. W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, 

Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin na poprawienie błędów lub 

uzupełnienie braków. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez 

Zamawiającego. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

5. Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które 

uzyskali oraz liczbie punktów oferty, która wygrała. 

6. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu, 

w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu 

przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z 

przepisami prawa, niemożliwa do uzupełnienia w trybie wskazanym w pkt 3. powyżej, 

zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. 

7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania. 

8. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

9. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania 

ofertowego w szczególności: 

 jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  



 

 

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do 

wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących 

Zamawiającego, 

 o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu 

zapytania, 

 w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu.  

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany treści zapytania zostanie odpowiednio 

wydłużony termin do składania lub uzupełniania ofert. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

 

1) Cena brutto za 1 (jednego) uczestnika– waga 100% 

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenia finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, 

czytelną techniką.  

2. Oferta musi zawierać (warunki minimalne): komplet dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności; wypełnione załączniki; oferowaną 

cenę brutto usługi za 1 (jednego) uczestnika kursu. 

Oferta powinna zostać sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona 

pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia oraz podpisy osób reprezentujących Oferenta.  

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w zamkniętej kopercie  

w tytule wpisując: „Oferta na realizację kursu pracownik „administracyjno – biurowy” 

realizowanego w ramach projektu: Wsparcie rodziny- drogą do integracji”.  

 

Miejsce złożenia oferty:  

Stowarzyszenie Instytut Zachodni,  

ul. Bukowska 26/1,  

60-811 Poznań. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 

oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa dnia. 20.01.2014 r. o godz. 15:00.  Oferty złożone po tym 

terminie nie zostaną rozpatrzone. 
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XII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do dnia 

27.01.2014 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny. 

3. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie http://www.doroslidzieciom.pl/ 

 

 

 

 


