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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/II/ZE 
 

z dnia 13.04.2017 r. 
 

na organizację i przeprowadzenie kursu 
„Magazynier-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z uprawnieniami SEP do 1 kV” 

 
w ramach projektu 

„ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu 
zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu Małopolski” 

nr RPMP.08.02.00-12-0169/15 
 
Mrozek Maciej „EKSPERT” zaprasza do składania ofert na organizację  i przeprowadzenie kursu „Magazynier-
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z uprawnienia SEP do 1 kV” (kurs trzymodułowy) w ramach projektu 
„ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia 
wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu Małopolski” nr RPMP.08.02.00-12-
0169/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, realizowanego w ramach Priorytetu VIII 
„Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo. 
 
I. Zamawiający: 
MROZEK MACIEJ „EKSPERT” 
ul. Józefa Twardzickiego 60 
85-796 Bydgoszcz 
tel. 794 919 952 
e-mail: ze@ekspert-szkolenia.pl 
 
Adres do korespondencji: 
MROZEK MACIEJ „EKSPERT” 
ul. Fordońska 353 
85-766 Bydgoszcz 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia 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” Ministerstwa Rozwoju (wersja 
z dnia 19 września 2016 r.).  
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Nazwa i kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
80500000-9 - Usługi szkoleniowe  
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego   
2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier-sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej oraz uprawnieniami SEP do 1 kV”: 

1) Kurs składa się z trzech modułów: 
a) „Magazynier”, 
b) „Sprzedawca  z obsługą kasy fiskalnej”, 
c) „Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia SEP do 1 kV”;  

2) Liczba uczestników: 1 grupa (11 osób); 
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3) Wymiar godzinowy: 150 godz. dydaktycznych; 
4) Program szkolenia obejmuje: 

a) magazynier (teoria: 12 godz., praktyka: 35 godz.): 

 zaopatrzenie i zakup towarów w jednostce handlu detalicznego, 

 organizacja gospodarki magazynowej, 

 rozmieszczanie i przechowywanie towarów w jednostkach handlu detalicznego, 

 sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań 
finansowych, 

 sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności 
finansowych, 

 sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży, 

 sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia 
międzymagazynowe, 

 przeprowadzanie inwentaryzacji, 

 budowa i obsługa drukarki fiskalnej, 

 drukowanie raportów. 
b) sprzedawca  z obsługą kasy fiskalnej (teoria: 20 godz., praktyka: 40 godz.): 

 zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce handlowej, 

 podejmowanie działalności gospodarczej, 

 poznawanie otoczenia przedsiębiorstwa handlowego, 

 marketing i reklama w handlu detalicznym, 

 rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka, 

 wyposażanie punktu sprzedaży detalicznej, 

 obliczenia sklepowe, 

 kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży, 

 inkasowanie należności za sprzedane produkty, 

 wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą, 

 podstawy prawne wprowadzania i użytkowania kas rejestrujących, 

 budowa i rodzaje kas rejestrujących, 

 dokumenty (raporty) fiskalne wydawane przez kasy rejestrujące, 

 organy i podmioty uprawniane do kontroli, sprawdzania i naprawiania kas rejestrujących,  

 organizacja pracy kasjera, 

 ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi kas rejestrujących. 
c) szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia SEP do 1 kV (teoria: 18 godz., praktyka  

25 godz.): 

 podstawy prawne do uprawnień elektrycznych w zakresie eksploatacji, montażu urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych 

 prawo energetyczne 

 eksploatacja urządzeń w zakresie urządzeń i instalacji 

 udzielanie pomocy przedlekarskiej porażonym i poparzonym prądem elektrycznym 

 BHP przy obsłudze i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 
3. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności praktycznych niezbędnych do 
wykonywania pracy na stanowisku magazynier i sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, oraz przygotowanie do 
egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, Grupa 1 Eksploatacja. 
4. Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne 
zawodowo), zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Małopolskiego, wyłącznie Obszary 
Strategicznej Interwencji (OSI) tj. powiat: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, tarnowski, 
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tatrzański lub wadowicki.  
5. W ramach realizacji kursu Wykonawca zobowiązany będzie do: 
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1) Zorganizowania niezbędnych badań lekarskich (jeśli przepisy tego wymagają) i dostarczenia ich kopii 
Zamawiającemu (dotyczy każdego modułu szkoleniowego); 

2) Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem kursu oraz przedstawionym 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem kursu; 

3) Przeprowadzenia ankiet oceniających kurs; 
4) Prowadzenia wymaganej dokumentacji zajęć (list obecności, dziennika zajęć, ankiet oceniających kurs, 

protokołu odbioru materiałów szkoleniowych) oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
niezwłocznie po zakończeniu kursu;  

5) Przeprowadzenia egzaminu  wewnętrznego po każdym module kursu (dotyczy modułu - Szkolenie 
przygotowującego do egzaminu na uprawnienia SEP do 1 kV); 

6) Przekazania Zamawiającemu protokołów z egzaminów wewnętrznych (jeśli dotyczy), rejestru i kopii 
wydanych zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie każdego modułu szkoleniowego; 

7) Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników kursu na zajęciach 
oraz o przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach; 

8) Oznaczenia miejsc, w których będą się odbywały zajęcia poprzez wywieszenie plakatu informacyjnego 
dotyczącego projektu (dostarczonego przez Zamawiającego); 

9) Umieszczenia obowiązujących logotypów Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, województwa 
małopolskiego na dokumentach dotyczących realizowanego kursu, w tym materiałach szkoleniowych i 
edukacyjnych oraz zaświadczeniach (jeśli przepisy dopuszczają taką możliwość); 

10) Informowania uczestników kursu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

11) Omówienia przez Instruktorów zajęć teoretycznych zagadnień związanych z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji oraz reagowania na wszelkie przejawy negatywnych stereotypów (w formie 
prezentacji); 

12) W przypadku modułów kursu „Magazynier” i „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” Wykonawca 
zobowiązany jest do: 

a) oceny kompetencji zgodnie z IV etapami opisanymi w załączniku nr 2 do „Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020", tj.: 
- ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie, 
- ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
- ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
- ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie 

b) przygotowania dokumentu podsumowującego efekty uczenia się, tj.: fakt nabycia 
kompetencji przez uczestników projektu. 

13) W przypadku modułu „szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia SEP do 1 kV”, 
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji egzaminu w zakresie dotyczącym uzyskania uprawnień 
elektrycznych SEP do 1kV, który powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828, z póżn. zm.). 

14) Przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od 
dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w 
którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 
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6. Kurs powinien być realizowany w sposób zapewniający odpowiednią jakość wsparcia (zgodnie z rozdz. 7 
Standard Usług projektu konkursowego realizowanego w ramach działania 8.2 Aktywizacja zawodowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – w załączeniu). 
Wykonawca powinien posiadać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych 
(MSUES), potwierdzający wysoką jakość szkoleń lub usługi szkoleniowe spełniać będą poniższe wymagania: 

1) Szkolenie dopasowane będzie do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego 
poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego 
oraz wykorzystywanych metod. 

2) Program szkoleniowy jest opisany w języku efektów uczenia się. 
3) Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na 

której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich. 
4) Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia 

oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te 
są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy. 

5) Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować: 
a) raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się, 
b) program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem 

czasowym, metody szkoleniowe), 
c) materiały szkoleniowe, 
d) listy obecności. 

6) Trenerzy prowadzący szkolenia muszą posiadać łącznie: 
a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające 

przeprowadzenie danego szkolenia, 
b) doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata, 
c) kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako 

ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub 
wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin), 

d) Szkolenie zrealizowane zostanie na terenie województwa małopolskiego. 
7) Szkolenie musi odbywać się w warunkach zapewniających komfort uczenia się, sale szkoleniowe muszą 

spełniać warunki BHP oraz muszą  odpowiadać potrzebom grupy docelowej, zwłaszcza w przypadku 
udziału osób niepełnosprawnych. 

8) Harmonogram czasowy szkolenia spełnia następujące wymagania: 
a) czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni, 
b) czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego 

dnia, 
c) w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 

godziny zegarowe, 
d) w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 

trwająca min. 45 minut, 
e) dopuszczalna będzie realizacja szkolenia niespełniającego części ww. warunków dotyczących 

harmonogramu czasowego szkolenia, o ile jest to uzasadnione specyficzną formą pracy 
wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia. 

9) Program nauczania jest zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami 
kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy). 

7. Termin realizacji zamówienia:  
3 kwietnia 2017 r. – 10 maja 2017 r. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. 
8. Miejsce realizacji zamówienia: 
Kurs przeprowadzony zostanie w powiecie gorlickim w województwie małopolskim. Do miejsca szkolenia 
powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem 
transportu. 
9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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Na części zamówienia składają się: 
1) Część 1. - przeprowadzenie zajęć w ramach modułu „Magazynier”  w wymiarze - teoria: 12 godz., 

praktyka: 35 godz.; 
2) Część 2. – przeprowadzenie zajęć w ramach modułu „Sprzedawca  z obsługą kasy fiskalnej” w wymiarze 

- teoria: 20 godz., praktyka: 40 godz.; 
3) Część 3. – przeprowadzenie zajęć w ramach modułu „Szkolenie przygotowujące do egzaminu na 

uprawnienia SEP do 1 kV”  w wymiarze - teoria: 18 godz., praktyka  25 godz. 
Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej niż jedną części zamówienia. 
 
IV. Informacje o wykluczeniu: 
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: 
- 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, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca 
dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań (według wzoru z załącznika 
nr 2 do zapytania ofertowego). 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu wspólne dla wszystkich części zamówienia oraz opis sposobu 
dokonywania oceny ich spełnienia: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: 

a) aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej; 

b) wydruk dokumentu rejestrowego (CEiDG, KRS, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 

c) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia kursu będącego przedmiotem 
zamówienia, w szczególności kopie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, zezwoleń, 
koncesji, homologacji i atestów (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania). 

Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

2) Posiadają aktualny znak jakości „Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych” (MSUES) 
lub usługi szkoleniowe spełniać będą wymagania jakościowe określone w rozdziale III, pkt. 6. 
Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) i 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii certyfikatu MSUES. 

3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. zrealizowali minimum jeden kurs/szkolenie z zakresu 
tematycznego (modułu szkoleniowego), na który składana jest oferta (tj. jeśli oferta składana jest na 
moduł szkoleniowy „Magazynier” weryfikacji podlegać będzie liczba zrealizowanych kursów/szkoleń z 
zakresu „Magazynier”). Weryfikacji podlegać będą jedynie szkolenia/kursy grupowe w okresie ostatnich 
3 lat przed terminem złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu 
rozpoczęcia działalności), świadczone dla grup minimum 11-osobowych: 
Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego); 

4) Posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. Trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać 
(każda z osób łącznie): 
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a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające 
przeprowadzenie danego szkolenia; 

b) doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata; 

c) kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako 
ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujące do kształcenia dorosłych lub 
wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin). 

Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie na podstawie kopii dokumentów potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i oświadczenia (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o przedłożone przez 
Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, według formuły: spełnia – nie spełnia.  
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych 
warunków, zostaną odrzuceni z postępowania. 
 
VI. Kryteria oceny ofert wspólne dla wszystkich części zamówienia oraz opis sposobu oceny ofert: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje dwa kryteria: „cena” (K1) oraz „doświadczenie” 
(K2). 
Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy 
bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: 
 

L.p. Kryterium Waga  

Maksymalna ilość punktów 
jaką może 

otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1 Cena 60 % 60 

2 Doświadczenie 40 % 40 

 
1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium „cena” (K1): 

1) Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena powinna zawierać 
wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia (przeprowadzenie zajęć teoretycznych i 
praktycznych, zapewnienie sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, niezbędnych badań 
lekarskich (jeśli dotyczy), egzaminów przeprowadzanych przez jednostki uprawnione, wydania 
certyfikatów zewnętrznych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w przedmiotowym zakresie). 
 

2) Kryterium „cena” (K1) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty minimalnej (Cmin.) z ceną 
podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor.) dla każdego zadania oddzielnie, tj: 
 
Liczba punktów K1 = (C min./  Cor.)  x 60 pkt 
gdzie: 
K1 – kryterium 1 
Cmin. – najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród ofert 
spełniających wymogi Zamówienia   
Cor.   – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty rozpatrywanej 
 
Ocena kryterium „cena” będzie dokonywana w oparciu o formularz ofertowy według wzoru z załącznika 
nr 1. 
 

2. Sposób przyznawania punktacji za kryterium „doświadczenie” (K): 
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się liczbę zrealizowanych kursów/szkoleń z zakresu tematycznego 
(modułu szkoleniowego) „Magazynier” lub „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” lub „Szkolenie przygotowujące 
do egzaminu na uprawnienia SEP do 1 kV” . Oceniane będą jedynie szkolenia/kursy grupowe w okresie ostatnich 
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3 lat przed terminem złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu 
rozpoczęcia działalności), świadczone dla grup minimum 11-osobowych: 

1) Doświadczenie musi zostać poświadczone poprzez przedstawienie w wykazie usług zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego; 

2) Kryterium „doświadczenie” (K2) będzie oceniane w wyniku porównania liczby zrealizowanych 

kursów/szkoleń z zakresu tematycznego (modułu szkoleniowego), na który składana jest oferta (tj. jeśli 

oferta składana jest na moduł szkoleniowy „Magazynier” ocenie podlegać będzie liczba zrealizowanych 

kursów/szkoleń z zakresu „Magazynier”) z największą liczbą zrealizowanych kursów/szkoleń z zakresu 

tematycznego (modułu szkoleniowego) wykazaną w złożonych ważnych ofertach (Dmax.). 

3) Punkty będą przyznawane za przeprowadzenie dwóch i więcej kursów/szkoleń z zakresu tematycznego 
(modułu szkoleniowego), na który składana jest oferta. 
 

Liczba punktów K2 = (Dor./  Dmax.)  x 40 pkt. 
gdzie:  
K2 – kryterium 2 
Dor.  – liczba zrealizowanych kursów/szkoleń z zakresu tematycznego (modułu szkoleniowego) „Magazynier” 
lub „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” lub „Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia SEP 
do 1 kV”  w ofercie rozpatrywanej 
Dmax. – największa liczba zrealizowanych kursów/szkoleń z zakresu tematycznego (modułu szkoleniowego) 
„Magazynier” lub „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” lub „Szkolenie przygotowujące do egzaminu na 
uprawnienia SEP do 1 kV”, spośród ofert spełniających wymogi Zapytania ofertowego.   

 
Ocena kryterium „doświadczenie” będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz zrealizowanych 
kursów/szkoleń z zakresu tematycznego (modułu szkoleniowego), na który składana jest oferta „Magazynier” lub 
„Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” lub „Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia SEP do 1 kV” 
w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to 
od momentu rozpoczęcia działalności), świadczone dla grup minimum 11-osobowych, według wzoru z załącznika 
nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
3. Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za kryterium „cena” i  kryterium „doświadczenie” 
(dla każdej części zamówienia oddzielnie) wg wzoru: K1+K2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która 
uzyska największą sumę punktów dla danego zadania. 

1) Oferta może uzyskać max. 100 pkt. 
2) Ocena spełnienia kryteriów K1 i K2 będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów. 
3) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o 

ustalone wyżej kryteria. 
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest 

rażąco niska, tj. niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez Wykonawcę. 

 
VII. Sposób przygotowania oferty: 
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty i załączników muszą 
być ponumerowane i zaparafowane. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę upoważnianą przez 
Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę powinny zostać potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. 
2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 
2) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań , 
3) Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych kursów/szkoleń zawodowych 
4) Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu wymogów jakościowych Małopolskich Standardów Usług 

Edukacyjno- Szkoleniowych (MSUES),   
5) Załącznik nr 5 – wykaz doświadczenia kadry trenerskiej. 
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3. Do oferty należy dołączyć: 
1) Wydruk lub kopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 
2) Wydruk dokumentu rejestrowego (CEiDG, KRS, itp.), 
3) Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia kursu będącego przedmiotem 

oferty, w szczególności kopie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, zezwoleń, koncesji, 
homologacji i atestów (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania). 

4) Certyfikat jakości MSUES (jeśli dotyczy); 
5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia (referencje i inne dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie usługi). 
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1. Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza ofertowego z wymaganymi 
załącznikami) na adres e-mail: ze@ekspert-szkolenia.pl, osobiście lub listownie na adres biura Zamawiającego: 
ul. Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz. 
2. Oferta składana osobiście lub listownie w formie pisemnej powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Oferta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia  nr 1/ZE”. W przypadku przesłania oferty 
drogą elektroniczną wiadomość powinna być zatytułowana: „Oferta w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia  nr 1/ZE”. 
3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty. 
4. Termin złożenia oferty: do 21.04.2017 r., do godz. 23:59:59. 
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać 
ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane tak, jak oferta, a 
koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
 
IX. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 
1. Zamawiający, w przypadku zaistnienia sytuacji, w wyniku której konieczna będzie zmiana ilości planowanych 
uczestników kursu, zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 

1) Okresu realizacji umowy; 
2) Harmonogramu realizacji kursu; 
3) Ostatecznej ilości uczestników na kursie; 
4) Zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

publicznego określonego w umowie. 
2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić również w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Wówczas Strony 
dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie wymaganym przepisami. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za 
realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy. 
 
X. Informacje dodatkowe: 
1. Projekt realizowany jest w okresie: od 01.06.2016 r. do 30.09.2017 r. 
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 
3. Jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do podmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości 
zamówienia lub średniej arytmetyczna ceny wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. 
4. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania 
na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy 
negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni 
postępowanie. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za 
realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy. 
8. Osoba do kontaktu: Maciej Mrozek – właściciel, nr tel. 501 67 0814 (w godz. 8:30-16:30), e-mail: 
bydgoszcz@ekspert.alfa.pl 
 
 


