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Projekt „Akademia Umiejętności TIK” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie: 9.3 Podnoszenie  kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 1/TIK/RPO/9.3/2017 

na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK 
- ECDL 16 od poziomu 0 do B, wynajmu sal komputerowych oraz 

przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16  
w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK” 

 
 
DOTYCZY: wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK – ECDL 16 od 
poziomu 0 do B, wynajmu sal komputerowych oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL 
PROFILE DIGCOMP 16 w ramach  projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK” nr RPPK.09.03.00-18-
0260/16-00 realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą.  
Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie: 9.3 Podnoszenie  kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.  
 

I. ZAMAWIAJĄCY  
 

Podkarpacka Izba Gospodarcza 
Ul. Tysiąclecia 3 
38 – 400 Krosno 
NIP: 684-00-19-826 
 
 
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 
50 000,00 PLN netto, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS oraz FS na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.   
 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 
Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku 
oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1.1. Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności TIK - ECDL 16 

od poziomu 0 do B (kurs ECDL w pełni zgodny ze standardami DIGCOMP, w 5 obszarach i 21 
kompetencjach umiejętności TIK), dla 7 grup szkoleniowych 10 osobowych, obejmujących 
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łącznie 130 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) dla każdej grupy (6-
modułów po 20 godzin + 10 godzin ćwiczeń).  

 
Łączna liczba godzin wyniesie 910 godzin szkoleniowych, (7 grup szkoleniowych x 130 godzin 
szkoleniowych).  
 

Szkolenia komputerowe będą obejmować następujące moduły:  
1) Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – 
ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1)  
2) ECDL Podstawy pracy w sieci (B2); 
3) ECDL Przetwarzanie tekstów (B3); 
4) ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4); 
5) ECDL IT Security (S3); 
6) ECDL Rozwiązywanie problemów (S9). 

 
Szkolenia będą prowadzone na terenie realizacji projektu tj. w następujących powiatach 
województwa podkarpackiego: 

a. w powiecie bieszczadzkim - 3 grupy szkoleniowe x 10 osób w Gminie Ustrzyki Dolne; 
b. w powiecie miasto Krosno - 1 grupa szkoleniowa x 10 osób; 
c. w powiecie krośnieńskim -  2 grupy szkoleniowe (1 grupa x 10 osób w Gminie Iwonicz Zdrój oraz 

1 grupa x 10 osób w Gminie Chorkówka); 
d. w powiecie jasielskim - 1 grupa szkoleniowa x 10 osób w Gminie Krempna.  

 
Dokładna lokalizacja szkoleń zostanie dostosowana do preferencji Uczestników/Uczestniczek 
projektu. 
 
Uczestnikami/Uczestniczkami szkoleń będą osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną  
w zakresie TIK (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz posiadających największe 
potrzeby w dostępie do edukacji, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, 
podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji w zakresie TIK. 
 
Będą to osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej i/lub osoby w wieku 50 lat więcej, które 
uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: 
m. Krosna, krośnieńskiego, jasielskiego i bieszczadzkiego. 
 
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu kompetencji w obszarze TIK do poziomu B przez 
Uczestników/Uczestniczki projektu oraz przygotowanie ich do egzaminów zewnętrznych ECDL 
PROFIEL DIGCOMP 16. 
 
Zajęcia będą prowadzone w przystosowanych do nauki salach komputerowych przez 

wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, którzy:  

a. posiadają wykształcenie wyższe/zawodowe lub  certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie szkoleń we wskazanym zakresie, 

b. posiadają doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie szkoleń we wskazanym 
zakresie,  przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być 
krótsze niż 2 lata (należy przez to rozumieć, iż w przeciągu 3 lat liczonych od dnia złożenia 
oferty, osoba przeprowadziła minimum 300 godzin szkoleniowych szkoleń w danej dziedzinie. 
Jej zaangażowanie w prowadzenie tych szkoleń powinno rozpocząć się najpóźniej 2 lata wstecz 
od momentu złożenia oferty; 1 godzina szkoleniowa = 45 minut). 
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Zajęcia będą odbywać się średnio 2-3 razy w tygodniu, po średnio 4 godziny dydaktyczne w dni 
robocze lub w weekendy, w godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników/Uczestniczek 
projektu.  
Okres realizacji szkoleń: listopad 2017 – kwiecień 2018r.   
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji szkoleń oraz zmniejszenia 
liczby godzin szkoleniowych z przyczyn niezależnych od niego.  
  
W zależności od preferencji Uczestników/Uczestniczek projektu, planuje się utworzenie grupy 
szkoleniowej w systemie weekendowym. 
 
Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki, którzy ukończą szkolenie ECDL otrzymają zaświadczenie o jego 
ukończeniu wydane przez Wykonawcę. 
 
W ramach Projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma zestaw podręczników i ćwiczeń do nauki, 
pendriva oraz komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes/zeszyt, długopis) zakupiony przez 
Zamawiającego.  
 
Warunkiem ukończenia szkolenia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu jest minimum 80% 
frekwencji na zajęciach.  
 
W każdej grupie szkoleniowej Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić po każdym module 
szkoleniowym tzw. Pre–testing  w ramach ćwiczeń, poświęconych na to, aby Uczestnicy/Uczestniczki 
mogli sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem właściwym (łączny czas na przeprowadzenie 
wszystkich Pre-testingów wyniesie 10 godzin szkoleniowych dla każdej grupy).  
 
 
1.2. Realizacja usługi certyfikacji zewnętrznej - organizacji i przeprowadzenia egzaminów 

zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (egzaminator, sala, dostęp do platformy 
egzaminacyjnej, wydanie certyfikatu ECDL potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na 
poziomie B), dla Uczestników/Uczestniczek Projektu  (70 osób, które ukończyły 130 godzinny  
kurs ECDL 16 od poziomu 0 do B w pełni zgodny ze standardami DIGCOMP w  5  obszarach  i  21  
kompetencjach umiejętności TIK).  

 
Egzamin ECDL PROFILE DIGCOMP 16 będzie obejmował 6 modułów ECDL:  

1) Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – 
ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1)  
2) ECDL Podstawy pracy w sieci (B2); 
3) ECDL Przetwarzanie tekstów (B3); 
4) ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4); 
5) ECDL IT Security (S3); 
6) ECDL Rozwiązywanie problemów (S9). 
 

Certyfikacja zewnętrzna będzie prowadzona na terenie realizacji projektu tj. w następujących 
powiatach województwa podkarpackiego: 

a. w powiecie bieszczadzkim – 30 osób w Gminie Ustrzyki Dolne; 
b. w powiecie miasto Krosno - 10 osób; 
c. w powiecie krośnieńskim - 20 osób (10 osób w Gminie Iwonicz Zdrój oraz 10 osób w Gminie 

Chorkówka); 
d. w powiecie jasielskim - 10 osób w Gminie Krempna.  
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Egzaminy odbędą się w okresie realizacji szkoleń ECDL 16 od poziomu 0 do B tj. od listopada 2017 do 
kwietnia 2018 roku, w dni robocze lub w weekendy, w zależności od preferencji 
Uczestników/Uczestniczek Projektu. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji egzaminów oraz zmniejszenia 
liczby osób objętych usługą certyfikacji zewnętrznej z przyczyn niezależnych od niego.  
 
Zgodnie z metodyką, egzamin będzie składał się z egzaminów częściowych, przeprowadzonych dla 
każdej grupy szkoleniowej po każdym module szkoleniowym, ostatni po module 6.  
 
Dokładne terminy egzaminów dla każdej edycji kursów zostaną przedstawione Wykonawcy z co 
najmniej 10-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem. 
 
W przypadku nieobecności Uczestników/Uczestniczek na egzaminie we wskazanym terminie, 
Wykonawca zapewni w ramach niniejszego zamówienia dodatkowy termin egzaminu dla każdego 
obszaru osobno lub dla wszystkich jednocześnie, dla danej grupy. W przypadku gdy 
Uczestnik/Uczestniczka projektu nie podejdzie do egzaminu we wskazanym terminie lub zrezygnuje z 
udziału  w projekcie to od momentu jego rezygnacji Zamawiający nie zapłaci  Wykonawcy 
wynagrodzenia związanego z certyfikacją takiej osoby. 
 
W wyniku certyfikacji Uczestnik/Uczestniczka Projektu, po pozytywnie zdanych egzaminach 
cząstkowych, otrzyma od Wykonawcy Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
wystawiany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne - certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP 16 
potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B. 
 
Egzaminy certyfikujące będą weryfikować stopień opanowania przez Uczestników/Uczestniczki  
Projektu  poszczególnych poziomów kompetencji komunikacyjno - informacyjnych realizowanych  
w trakcie poprzedzającego go szkolenia, którego zakres jest co najmniej równoważny z zakresem 
kompetencji przewidzianych na różnych poziomach Digital Competence Framework (w 5 obszarach 
dla 21  kompetencji cyfrowych) oraz w pełni zgodny z etapami, o których mowa w Wytycznych  
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020.  Obszary i kompetencje podlegające weryfikacji podczas egzaminu certyfikującego będą zgodne 
ze standardem wymagań określonym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 
 
Egzaminy zewnętrzne ECDL, mogą zostać przeprowadzone tylko i wyłącznie w Laboratoriach ECDL. 
Każde Laboratorium (Lab) musi współpracować z jednym, wybranym przez siebie akredytowanym 
Centrum Egzaminacyjnym (CE), które sprawuje merytoryczną opiekę nad działalnością Laboratorium 
oraz rozlicza egzaminy prowadzone w Lab. Egzaminy muszą być przeprowadzane przez 
licencjonowanych egzaminatorów ECDL, którzy współpracują z wybranym CE i Lab i posiadają 
certyfikat egzaminatora ECDL.   
 
Laboratorium ECDL musi spełniać wymogi Fundacji ECDL w zakresie zapewnienia jakości  
i odpowiedniego poziomu przeprowadzania egzaminów, w tym m.in. musi posiadać legalne 
oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu.  
Centra Egzaminacyjne muszą posiadać akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego.  
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1.3. Wynajem sal komputerowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności 

TIK - ECDL 16 od poziomu 0 do B, dla 7 grup 10 osobowych obejmujących łącznie 130 godzin 

szkoleniowych dla każdej grupy (6-modułów po 20 godzin + 10 godzin ćwiczeń). 

 
Sale komputerowe będą wynajmowane na terenie realizacji projektu tj. w następujących powiatach 
województwa podkarpackiego:  

a. w powiecie bieszczadzkim (łącznie 390 godzin szkoleniowych): 130 godzin szkoleniowych x 3 
grupy szkoleniowe w Gminie Ustrzyki Dolne; 

b. w powiecie miasto Krosno: 130 godzin szkoleniowych x 1 grupa szkoleniowa; 
c. w powiecie krośnieńskim (łącznie 260 godzin szkoleniowych): 

- 130 godzin szkoleniowych x 1 grupa szkoleniowa w Gminie Iwonicz Zdrój; 
- 130 godzin szkoleniowych x 1 grupa szkoleniowa w Gminie Chorkówka; 

d. w powiecie jasielskim - 130 godzin szkoleniowych x 1 grupa szkoleniowa w Gminie Krempna. 
 
Łączna liczba godzin wynajmu sal komputerowych na szkolenia ECDL 16 od poziomu 0 do B wyniesie 
910 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut).  
 
Sale komputerowe będą wynajmowane średnio 2-3 razy w tygodniu, po średnio 4 godziny 
dydaktyczne w dni robocze lub w weekendy, w godzinach zgodnych z harmonogramem szkoleń ECDL 
16, tj. w okresie od listopada 2017 do kwietnia 2018r.   
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi wynajmu oraz 
zmniejszenia liczby godzin wynajmu z przyczyn niezależnych od niego.  
 
 
2. Realizując zamówienie Wykonawca zapewni indywidualne podejście  uwzględniające specyficzne 

potrzeby osób z niepełnosprawnościami (cyfrowe, drukowane itp.), o ile takie osoby będą 
Uczestnikami/Uczestniczkami szkoleń i egzaminów, zgodnie z Wytycznymi  w  zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014 – 2020. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans120520
15.pdf.  
Wykonawca będzie komunikował się z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu językiem 
wrażliwym na płeć. 

3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. Rozliczenie będzie realizowane co miesiąc na podstawie protokołu 
odbioru usługi za dany miesiąc (szkolenia, egzaminy, wynajem sali komputerowej). Płatność 
będzie wykonywana na podstawie przedstawionego dokumentu księgowego (faktura, rachunek). 

4. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane usługi opisane w punkcie III - 1.1, 1.2 i 1.3 
niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu realizacji umowy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją projektową dostępną na stronie 

internetowej Zamawiającego www.pigkrosno.pl.  
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.  
10. Ceny zaoferowane w ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.  
 
IV. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
http://www.pigkrosno.pl/
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A. Dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III - 1.1 niniejszego zapytania. 

 
Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do: 
 

1. Przygotowania i  przeprowadzenia szkoleń z zakresu tematycznego wymienionego w opisie 
przedmiotu zamówienia tj. ECDL 16 od poziomu 0 do B, w terminach podanych w 
harmonogramie przez Zamawiającego. 
Zakres zaplanowanych szkoleń ma być co najmniej równoważny z zakresem kompetencji 
przewidzianych na różnych poziomach Digital Competence Framework oraz w pełni zgodny  
z etapami, o których mowa Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Opracowanie i dostarczenie szczegółowego programu szkolenia, z rozpisaniem na tematykę 
oraz liczbę godzin przypadającą na dane zagadnienie i dostarczenie go w terminie 5 dni 
roboczych przed realizacją przedmiotu zamówienia w celu akceptacji przez Zamawiającego.  
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  korekty przedstawionego programu.  

3. Przeprowadzenie po każdym module szkoleniowym tzw. Pre–testingu  w ramach ćwiczeń 
poświęconych na to, aby Uczestnicy/Uczestniczki mogli sprawdzić swoje umiejętności przed 
egzaminem właściwym.  

4. Przygotowanie  i  wydanie  Uczestnikom/Uczestniczkom projektu  zaświadczeń  o  ukończeniu  
szkolenia.  
Treść zaświadczeń powinna zostać przesłana Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zaświadczenia 
powinny być wydane w formacie A4 na papierze przeznaczonym do wydruku zaświadczeń 
(gramatura papieru 250 g/m2, kolor biały). Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest min. 
80% obecności na zajęciach. 

5. Przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych na etapie realizacji projektu 
zgodnie z wytycznymi UE, np. kart czasu pracy, oświadczeń, itp. 

6. Współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację Projektu). 
7. Monitorowanie frekwencji Uczestników/Uczestniczek Projektu za pomocą list obecności oraz 

informowanie Zamawiającego o problemach wynikających z tego tytułu. Dopuszcza się 
możliwość 20% nieobecności w ramach szkolenia.  

8. Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli szkoleń oraz badania ankietowego 
oceniającego jego  jakość.  

9. Kontroli przez Wykonawcę maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania 
zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie w odniesieniu do każdego trenera. 

10. Realizację szkoleń i zadań zgodnie z zasadami niedyskryminacji i równości szans, stosowania 
języka  wrażliwego  na  płeć,  wykluczenie  stereotypowego  podejścia  do  realizacji  zadań  
w stosunku do kobiet i mężczyzn. 

11. Zapewnienia indywidualnego podejścia uwzględniającego specyficzne potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami, o ile takie osoby będą Uczestnikami/Uczestniczkami szkoleń, 
zgodnie z Wytycznymi  w  zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans120
52015.pdf.  
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się  
z  Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu językiem wrażliwym na płeć. 

 
B. Dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III - 1.2 niniejszego zapytania. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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1. Przeprowadzenia i sprawdzenia egzaminu zewnętrznego ECDL PROFILE DIGCOMP 16, dla 
wskazanych przez Zamawiającego Uczestników/Uczestniczek Projektu. 

2. Udostępnienia Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu platformy egzaminacyjnej w trakcie 
egzaminu. W przypadku omyłkowego wylogowania się Uczestnika podczas rozwiązywania 
egzaminu, użytkownik może w ramach czasu przewidzianego na egzamin, powtórzyć 
logowania bez utraty danych. 

3. Zapewnienia specjalnego laboratorium - sali egzaminacyjnej wyposażonej w stanowiska 
komputerowe i inne narzędzia/materiały konieczne do przeprowadzenia egzaminu, w tym w 
szczególności z uwzględnieniem potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami (jeżeli 
dotyczy). 

4. Zapewnienia egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu i pokrycia kosztów dojazdu, 
ewentualnego noclegu i wyżywienia egzaminatorowi (jeżeli dotyczy). 

5. Oceny prac egzaminacyjnych oraz przedstawienia Zamawiającemu protokołu z przebiegu 
egzaminu, w terminie do 7 dni od daty jego przeprowadzenia. Protokół powinien zawierać: 
listę osób egzaminowanych, z podziałem na osoby które zdały egzamin oraz te które go nie 
zdały oraz ilość uzyskanych punktów procentowych. 

6. Wydania imiennych certyfikatów Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu, którzy uzyskali 
pozytywny wynik na egzaminie,  w terminie do 5 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu 
protokołu z przebiegu egzaminu. 

7. Dostarczenia Zamawiającemu kserokopii wydanych certyfikatów potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem, niezwłocznie po ich wydaniu wraz z potwierdzeniem ich odbioru. 

8. Bieżącego informowania Zamawiającego (telefoniczne bądź mailowo), o nieobecności 
Uczestników/Uczestniczek Projektu na egzaminie oraz innych zgłaszanych przez nich 
problemach. 

9. Oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone egzaminy, zgodnie z Wytycznymi 
(wzór przekazany zostanie przez Zamawiającego). 

10. Przygotowania sali do przeprowadzenia egzaminu, w tym ustawienia stolików i krzeseł, itp. 
11. W przypadku kontroli organów odpowiedzialnych za prawidłową realizację projektu, okazania 

żądanych dokumentów osobom upoważnionym przez te organy. 
12. Reagowania na indywidualne potrzeby Uczestników/Uczestniczek w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
13. Kontroli przez Wykonawcę maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania 

zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie w odniesieniu do każdego egzaminatora. 
14. W ramach umówionego wynagrodzenia, pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. 
15. Przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych na etapie realizacji 

projektu, zgodnie z wytycznymi UE, np. kart czasu pracy, oświadczeń, itp. 
16. Współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację Projektu). 
17. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli egzaminu oraz badania 

ankietowego oceniającego jego jakość. 
18. Realizację usługi zgodnie z zasadami niedyskryminacji i równości szans, stosowania języka  

wrażliwego  na  płeć,  wykluczenie stereotypowego podejścia do realizacji zadań w stosunku 
do kobiet i mężczyzn. 

19. Zapewnienia indywidualnego podejścia uwzględniającego specyficzne potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami, o ile takie osoby będą Uczestnikami/Uczestniczkami egzaminów, 
zgodnie z Wytycznymi  w  zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans120
52015.pdf.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się  
z  Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu językiem wrażliwym na płeć. 

 
C. Dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III - 1.3 niniejszego zapytania. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia następujących wymogów dotyczących usługi 
wynajmu: 

a) Sale powinny spełniać wszelkie wymagania dotyczące BHP i ppoż. 
b) Każda sala powinna komfortowo pomieścić 10 uczestników i 1 trenera – miejsca siedzące. 
c) Sale muszą mieć dostęp do światła dziennego (posiadać okna, z możliwością  zaciemnienia-

rolety). 
d) Wyposażenie sal: stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika z niezbędnym 

oprogramowaniem do prowadzenia szkolenia ECDL 16 od poziomu 0 do B [1 Informacja + 
Komunikacja +Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL 
Podstawy pracy z komputerem (B1); 2 ECDL Podstawy pracy w sieci (B2); 3 ECDL 
Przetwarzanie tekstów (B3); 4 ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4); 5 ECDL IT Security (S3); 6 ECDL 
Rozwiązywanie problemów (S9)], dostęp do Internetu, WIFI, ekran do prezentacji slajdów, 
rzutnik multimedialny, przedłużacz, stolik na sprzęt audiowizualny, tablica sucho ścieralna lub 
flipchart z markerami, gąbka/ścierka). 

e) Sale szkoleniowe muszą być dostępne w dni robocze oraz weekendy. 
f) Sale muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (w razie konieczności). 
g) Sale muszą posiadać zaplecze sanitarne i socjalne (dostęp do WC i szatni). 
h) Sale muszą być dostępne w okresie realizacji zamówienia z prawem pierwszeństwa dla 

Zamawiającego przed innymi wszelkiego rodzaju podmiotami i udostępnione na każde jego 
żądanie. 

i) Wykonawca zapewni możliwość umieszczenia na terenie obiektu, w którym realizowane jest 
szkolenie, plakatu lub innego materiału promocyjnego informującego o realizowanym 
Projekcie. Stosowne materiały zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

j) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu oznaczenie sal, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji.  

k) Sale powinny być objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
l) Sala szkoleniowa powinna mieć dostęp do parkingu.  

 
 
V. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

A. Dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III - 1.1 niniejszego zapytania 
 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia szkoleń m.in. list obecności, dzienników szkoleń, list potwierdzających 
odbiór podręczników i materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń itp. 

2. Przygotowania  szczegółowych  harmonogramów  szkoleń i przekazanie ich Wykonawcy.  
3. Zakupu materiałów  szkoleniowych (teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive) i podręczników. 
4. Zapewnienia indywidualnego podejścia uwzględniającego specyficzne potrzeby osób  

z niepełnosprawnościami (cyfrowe, drukowane itp.), o ile takie osoby będą 
Uczestnikami/Uczestniczkami szkoleń, zgodnie z Wytycznymi  w  zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans120
52015.pdf.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się  
z  Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu językiem wrażliwym na płeć. 

 
B. Dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III - 1.2 niniejszego zapytania 

 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

1. Opracowania i przekazania Wykonawcy wzorów dokumentów używanych przy certyfikacji 
Uczestników/Uczestniczek Projektu m.in. list obecności, list potwierdzających odbiór 
certyfikatów itp. 

2. Przygotowania  szczegółowych  harmonogramów  egzaminów i przekazanie ich Wykonawcy, 

po jego wyłonieniu, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zlecenia. 

3. Zapewnienia indywidualnego podejścia uwzględniającego specyficzne potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami (cyfrowe, drukowane itp.), o ile takie osoby będą 
Uczestnikami/Uczestniczkami egzaminów, zgodnie z Wytycznymi  w  zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 

 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans120
52015.pdf.  
Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się  
z  Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu językiem wrażliwym na płeć. 
 

C. Dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III - 1.3 niniejszego zapytania 
 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Oznaczenie sal, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

 
VI. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 
Kod CPV 80000000 - 4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80533000-9 - Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe 
80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego 
80533200-1 - Kursy komputerowe 
 
Kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 
 
 
VII. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz posiadają potencjał organizacyjno-techniczny.  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
2.1 Zobowiązują się do wykonania zamówienia, oraz: 
a) posiadają wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 

przeprowadzenie szkoleń ECDL 16 lub dysponują kadrą trenerów posiadających wykształcenie 
wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie szkoleń 
we wskazanym w zapytaniu ofertowym zakresie, 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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Weryfikacja na podstawie:  
- Kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego/zawodowego lub 
certyfikatu/zaświadczenia lub innego dokumentu umożliwiającego przeprowadzenie szkoleń 
określonych w przedmiocie zamówienia. 
- CV. 
 
b) posiadają doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie szkoleń we wskazanym 
zakresie,  przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 
2 lata (należy przez to rozumieć, iż w przeciągu 3 lat liczonych od dnia złożenia oferty, osoba 
przeprowadziła minimum 300 godzin szkoleniowych szkoleń w danej dziedzinie. Jej zaangażowanie w 
prowadzenie tych szkoleń powinno rozpocząć się najpóźniej 2 lata wstecz od momentu złożenia 
oferty; 1 godzina szkoleniowa = 45 minut) 
lub dysponują kadrą trenerów posiadających doświadczenie zawodowe umożliwiające 
przeprowadzenie szkoleń we wskazanym zakresie,  przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w 
danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata (należy przez to rozumieć, iż w przeciągu 3 lat 
liczonych od dnia złożenia oferty, osoba przeprowadziła minimum 300 godzin szkoleniowych szkoleń 
w danej dziedzinie. Jej zaangażowanie w prowadzenie tych szkoleń powinno rozpocząć się najpóźniej 
2 lata wstecz od momentu złożenia oferty; 1 godzina szkoleniowa = 45 minut). 
 
Weryfikacja na podstawie:  
- Załącznika nr  2 do Zapytania ofertowego.  
- CV. 
- Rekomendacje/referencje/zaświadczenia/protokoły wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę 
potwierdzające posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie, której 
dotyczy przedmiot zamówienia (należy przez to rozumieć, iż w przeciągu 3 lat liczonych od dnia 
złożenia oferty, osoba przeprowadziła minimum 300 godzin szkoleniowych szkoleń w danej 
dziedzinie. Jej zaangażowanie w prowadzenie tych szkoleń powinno rozpocząć się najpóźniej 2 lata 
wstecz od momentu złożenia oferty; 1 godzina szkoleniowa = 45 minut). 
 
c) posiadają uprawnienia do realizacji usługi certyfikacji zewnętrznej – organizacji i 

przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (egzaminator, sala, 
dostęp do platformy egzaminacyjnej, wydanie certyfikatu) dla Uczestników/Uczestniczek 
Projektu, którzy ukończyli 130-godzinne szkolenie ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie 
z DIGCOMP) na poziomie B, 

Weryfikacja na podstawie:  
- Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do realizacji usługi certyfikacji zewnętrznej – 
organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16. 
 
d) posiadają uprawnienia do pełnienia funkcji egzaminatora lub dysponują kadrą egzaminatorów, 

umożliwiającą przeprowadzenie egzaminów certyfikujących ECDL PROFILE DIGCOMP 16.  
Weryfikacja na podstawie:  
- Dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji egzaminatora ECDL,  
- CV. 
 
e) zapewnią możliwość wynajmu sal komputerowych spełniających wymagania określone w pkt IV 

C, w terminach i miejscach określonych w pkt. III 1.3 
 
Weryfikacji spełniania warunku: Wykonawca składa oświadczenie spełnienia tego warunku w 
załączniku nr do niniejszego zapytania ofertowego.  
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2.2 W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował zlecenia osobiście (jako osoba fizyczna 
lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), powinien zapewnić kadrę podstawową 
oraz kadrę rezerwową do prowadzenia szkoleń i egzaminów, która spełnia wymagania określone 
powyżej w pkt VII - 2.1 a, b i d.   
W takim przypadku do oferty Oferent powinien załączyć wszystkie wymagane dokumenty 
wymienione w pkt. IX dla kadry podstawowej trenerów i egzaminatorów, która to w jego imieniu lub 
na jego rzecz będzie wykonywać zlecenie. 
 
Zmiana poszczególnych trenerów oraz egzaminatorów zadeklarowanych przez Oferenta na etapie 
składania oferty, będzie możliwa jedynie na osoby, które spełniają takie same kryteria (osoby z kadry 
rezerwowej). Przedstawienie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie oraz 
kwalifikacje kadry rezerwowej będzie wymagane wówczas, gdy zajdzie taka potrzeba na etapie 
realizacji usługi.  
 
Jeżeli z przyczyn losowych Wykonawca nie będzie w stanie wykonać usługi z dnia na dzień za 
pośrednictwem kadry podstawowej i rezerwowej, może zapewnić kadrę zastępczą nie zmieniając 
terminu szkoleń i egzaminów. Taka deklaracja Oferenta na etapie składania oferty pozwoli uzyskać 
dodatkowe punkty za kryteria oceny ofert zgodnie z punktem XII b niniejszego zapytania.  
 
W takim przypadku do oferty Oferent powinien załączyć dokumenty wymienione w pkt. IX dla 
minimum dwóch trenerów oraz dla minimum dwóch egzaminatorów. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są dyspozycyjni – konieczność 
świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy trenerzy i 
egzaminatorzy w okresie od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r. są zaangażowani w realizację zadań 
w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, muszą wykazać, że obciążenie 
wynikające z pracy w w/w projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy we wszystkich projektach oraz w projekcie, którego 
dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, a jego łączne obciążenie z tego tytułu nie przekroczy 276 godz. 
miesięcznie na osobę.   
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej  jego wykonanie. 
5. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione jednocześnie w instytucji 
uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO 
rozumie się instytucję zarządzającą programem operacyjnym lub instytucję, do której IZ PO 
delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie umowy o pracę, chyba że nie 
zachodzi konflikt interesów  lub podwójne finansowanie. 
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 
związanych 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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7. Oferent będący przedsiębiorcą musi na dzień składania oferty prowadzić działalność 
gospodarczą, zgodnie z wypisem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
8. O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy w celu zabezpieczenia 
przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający wniosą wadium 
(w pieniądzu) w wysokości 5 600,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset  złotych 00/100 brutto). 
9. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 2 - 8  niniejszego punktu dokonywana będzie w 
oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – 
spełnia/nie spełnia.  
10. Po złożeniu oferty Oferent nie będzie miał możliwości dokonania zmian dotyczących osób, 
które będą wykonywały zamówienie bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
 
VIII. WADIUM 
1. W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium (wniesionego w pieniądzu)  
w wysokości 5600,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto). 

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
Zamawiający będzie uważał za skuteczne w dniu wykonania przelewu przez Wykonawcę. 
Wymaga się dołączenia do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. 

3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 40 1240 2311 1111 0010 5349 4914  
Bank Pekao S.A. I Oddział Krosno, z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium – Zapytanie ofertowe 
Nr 1/TIK/RPO/9.3/2017”. 

4. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający rozliczy kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy jeżeli zamówienie 
określone w niniejszym zapytaniu zostanie wykonane w sposób należyty.  

6. Zamawiający zatrzymuje kaucję, jeżeli: 
a. Nie uzna umowy za należycie wykonaną; 
b. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy  
w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym; 
c. Wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji 
dopuszczonych w umowie. 

7. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, w 
terminie związania ofertą, nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników 
postępowania. 
 
IX. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 
2. CV Oferenta oraz trenerów i egzaminatorów (jeśli dotyczy). 
3. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub 

certyfikatu/zaświadczenia lub innego dokumentu umożliwiającego przeprowadzenie szkoleń 
określonych w przedmiocie zamówienia (dotyczy trenerów szkoleń). 

4. Wykaz doświadczenia zawodowego umożliwiającego przeprowadzenie szkoleń we wskazanym 
zakresie,  przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być 
krótsze niż 2 lata (należy przez to rozumieć, iż w przeciągu 3 lat liczonych od dnia złożenia oferty, 
osoba przeprowadziła minimum 300 godzin szkoleniowych szkoleń w danej dziedzinie. Jej 
zaangażowanie w prowadzenie tych szkoleń powinno rozpocząć się najpóźniej 2 lata wstecz od 
momentu złożenia oferty; 1 godzina szkoleniowa = 45 minut) [Załącznik nr 2, dotyczy trenerów 
szkoleń]. 

UWAGA! Kopia umowy nie jest według Zamawiającego potwierdzeniem jej prawidłowego 
wykonania. 
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5. Rekomendacje/referencje/zaświadczenia/protokoły wystawione przez podmiot/y zlecający/e 
usługę dotyczące posiadania minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie, 
której dotyczy przedmiot zamówienia (należy przez to rozumieć, iż w przeciągu 3 lat liczonych od 
dnia złożenia oferty, osoba przeprowadziła minimum 300 godzin szkoleniowych szkoleń w danej 
dziedzinie. Jej zaangażowanie w prowadzenie tych szkoleń powinno rozpocząć się najpóźniej 2 
lata wstecz od momentu złożenia oferty; 1 godzina szkoleniowa = 45 minut) [dotyczy trenerów 
szkoleń]. 

6. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji egzaminatora ECDL 
(dotyczy egzaminatorów). 

7. Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3).  
8. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do realizacji usługi certyfikacji zewnętrznej – 

organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL. 
9. Aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) wydruk z CEIDG lub KRS (jeśli dotyczy). 
10. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.  
11. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie osobiście realizował zlecenia konieczne będzie 

dołączenie do oferty dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 7 dla wszystkich wskazanych 
osób, które będą wykonywały zlecenie w imieniu Wykonawcy (kadra podstawowa oraz jeśli 
dotyczy kadra zastępcza trenerów i egzaminatorów). W takiej sytuacji każdy z dokumentów 
wymienionych w punktach 2 – 6 powinien zostać podpisany zarówno przez Wykonawcę, jak i 
trenerów oraz egzaminatorów, których dotyczy. Załącznik, o którym mowa w punkcie 7 
powinien zostać złożony przez Wykonawcę oraz każdego z trenerów i egzaminatorów 
oddzielnie. 

 
X. ZASADY SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 
(Formularz ofertowy) do niniejszego zapytania, być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), 
zawierać datę sporządzenia, podpis oraz pieczątkę imienną Wykonawcy (jeżeli dotyczy) lub osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 
2. Składając ofertę Wykonawca musi przedłożyć dokumenty wymienione w pkt. IX Zapytania 
ofertowego. 
3. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 
oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez 
opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz 
własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „za zgodność  
z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Wykonawcy  
i parafką na każdej ze stron.  
Oferta, CV Oferenta / trenerów lub egzaminatorów oraz wymagane Oświadczenia powinny być 
wyłącznie w oryginale. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, a każda ze stron 
powinna zostać ponumerowana i parafowana przez Oferenta. 
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 
5. Ceny w złożonej ofercie muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia.  
6. Jeśli Oferent prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT, cena brutto zawiera 
podatek VAT, który Oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający w żaden sposób nie odpowiada za nieprawidłowo naliczony podatek VAT. W przypadku 
osób nieprowadzących działalności gospodarczej cena brutto zawiera wszystkie wymagane 
potrącenia z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych, zarówno po stronie pracownika jak  
i pracodawcy. 
7. Cena nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Cena jest wyrażona w PLN 
tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  



 

 
 

Biuro Projektu: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47, e-mail: pig@pigkrosno.pl, 
www.pigkrosno.pl 

Strona 14 z 16 

8. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 
przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który nie został wykluczony z 
postępowania. Założenie to dotyczy zarówno wartości globalnej oferty, jak i wartości poszczególnych 
części zamówienia. Nie będzie dopuszczalne zwiększanie wartości poszczególnych części zamówienia. 
9. Oferty niekompletne lub niezgodne z przedmiotem zapytania nie będą podlegały ocenie  
i zostaną odrzucone bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.  
10. Nie spełnienie jednego z wymagań w punkcie VII skutkuje odrzuceniem oferty i brakiem jej 
rozpatrywania podczas oceny ofert.  
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji. Zamawiający 
wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą 
nieprawdziwe informacje). Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za 
odrzuconą.  
 
XI. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej osobiście / kurierem / pocztą na adres:   

Biuro projektu: „Akademia umiejętności TIK” 
Podkarpacka Izba Gospodarcza 
Ul. Tysiąclecia 3 
38 – 400 Krosno 

 
2. Termin składania ofert: do dnia 08.11.2017 r., do godz. 09:00. Oferty można składać w 
godzinach pracy Biura Projektu „Akademia umiejętności TIK”, od 7:30 do 15:30, a w ostatnim dniu 
do godz. 09:00. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura projektu „Akademia 
umiejętności TIK”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie.  
 
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej według poniższego wzoru 

           
Imię i nazwisko/ nazwa Wykonawcy 
Dane teleadresowe  
 
 

Biuro projektu: „Akademia umiejętności TIK” 
Podkarpacka Izba Gospodarcza 
Ul. Tysiąclecia 3 
38 – 400 Krosno 

 
 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/TIK/RPO/9.3/2017 na wybór Wykonawcy do 
przeprowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności TIK - ECDL 16 od poziomu 0 do B, wynajmu sal 
komputerowych oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL PROFILE DIGCOMP 16  
w ramach projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TIK” 
 

 
 
4. Osoba odpowiedzialna za udzielanie ewentualnych wyjaśnień związanych z przedmiotem 
zapytania ofertowego: Krzysztof Posadzki, tel. 13 432 34 47, 13 436 95 90, e-mail: pig@pigkrosno.pl. 
Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania, które wpłyną do niego nie później niż na 3 dni 
przed terminem składania ofert. 
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XII. OCENA OFERT  
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród 
Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie VII w oparciu o kryterium wyboru:  
a) Cena oferty brutto – 70% 
b) Zapewnienie kadry zastępczej do świadczenia usługi szkoleniowej i certyfikacji zewnętrznej w 

ramach przedmiotu zamówienia w przypadku niemożności jej wykonania z przyczyn losowych w 
terminie określonym w harmonogramie – 10% 

c) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – 10% 
d) Wszyscy trenerzy z kadry podstawowej posiadają certyfikat egzaminatora ECDL z co najmniej 3 

modułów szkoleń objętych zamówieniem – 10%  
 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 
przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów 
uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert. 
 
2. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając im punkty, z zastosowaniem poniższych zasad: 
a)  „Cena oferty brutto”  
Najwyższą liczbę punktów tj. 70 – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie 
niniejszego zamówienia, a każda kolejna według następującego wzoru: 
                  

      Cena brutto najtańszej z ofert 
                 ----------------------------------------   x 70 = liczba punktów.   
                    Cena brutto oferty ocenianej 
 
Przez pojęcie „Cena brutto oferty” należy rozumieć cenę brutto za wszystkie części zamówienia. 
 
b) „Zapewnienie kadry zastępczej do świadczenia usługi szkoleniowej i certyfikacji zewnętrznej w 
ramach przedmiotu zamówienia w przypadku niemożności jej wykonania z przyczyn losowych w 
terminie określonym w harmonogramie”  - 10 punktów.  
 
Wykonawca dostanie dodatkowe punkty za to kryterium jeżeli zapewni kadrę zastępczą w ilości 
minimum dwóch trenerów i dwóch egzaminatorów i wraz z ofertą złoży wymagane dokumenty 
opisane w pkt. IX oraz spełni wymagania opisane w pkt. VII – 2.1 a, b i d niniejszego zapytania.  
 
 
c) „Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług” – 10 punktów. 
 
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, jeśli przedstawi kserokopię certyfikatu jakości usług 
ważnego w dniu złożenia oferty.  
 
e) „Wszyscy trenerzy z kadry podstawowej posiadają certyfikat egzaminatora ECDL z co najmniej 3 

modułów szkoleń objętych zamówieniem” – 10 punktów.  
 
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli dla każdego trenera z kadry podstawowej przedstawi 
dokument potwierdzający posiadanie  uprawnień do pełnienia funkcji egzaminatora ECDL z co 
najmniej 3 modułów szkoleń objętych zamówieniem. 

 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
 
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY 
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1. W ramach zamówienia wybrany zostanie jeden Wykonawca. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i odwołania postępowania bez podania 
przyczyny.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niniejszy zapis nie wyklucza zapisów pkt X – 9. 
4. Na podstawie złożonej oferty lub ewentualnego procesu negocjacyjnego zostanie podpisana 
umowa na zakup usługi. 
5. Jeżeli wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego lub odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym 
Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.   
6. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie płatne w okresach miesięcznych.  
7. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
8. Zamawiający informuje wybranego Wykonawcę za pośrednictwem poczty e-mail o wynikach 
postępowania jak i umieszcza wynik postępowania na ogólnodostępnej stronie internetowej: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie Podkarpackiej Izby 
Gospodarczej www.pigkrosno.pl.  
 
 
XIV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 
1. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się między innymi zapisy: 
a) przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 
przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy 
oraz bez zachowania należytej staranności, 
b) przewiduje karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia, dla Wykonawcy który 
otrzymał dodatkowe punkty za spełnienie kryterium „Zapewnienie kadry zastępczej do świadczenia 
usługi szkoleniowej i certyfikacji zewnętrznej w ramach przedmiotu zamówienia w przypadku 
niemożności jej wykonania z przyczyn losowych w terminie określonym w harmonogramie”, a 
odwołał zajęcia z powodu braku kadry zastępczej.  
c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, 
d) dotyczące możliwości nałożenia na Wykonawcę kar umownych w wysokości do 100% 
wartości zlecenia w przypadku uchylania się od wykonania zlecenia w zadeklarowanej ilości, w 
zadeklarowanym terminie. 
2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wzór umowy po ogłoszeniu wyników postępowania. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: 
terminu obowiązywania umowy, harmonogramu szkoleń, ilości Uczestników/Uczestniczek, liczby 
godzin szkoleń, liczby godzin wynajmu sali komputerowej, liczby egzaminowanych osób, zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia.  
3. Zamawiający wyznaczy wybranemu Wykonawcy termin na podpisanie umowy nie dłuższy niż 
3 dni od daty upublicznienia wyników postępowania.  


