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Zapytanie ofertowe 
dotyczące realizacji  szkoleń w ramach projektu „Szkoła nowego wymiaru„ Projekt współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
Tryb udzielenia zamówienia:  
1. W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r.poz. 907 z 
późn. zmianami) oraz zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30.000 euro netto” oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. ZAPYTANIE OFERTOWE STANOWI ZAPYTANIE 
OFERTOWE W DRODZE ROZEZNANIA RYNKU. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Rawski/Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 
realizując projekt dofinansowany  ze środków   Unii Europejskiej dokonuje zapytania ofertowego na realizację 
szkoleń 
NIP Powiat: 8351606519, Adres  Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 
ul.  Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka         

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Cel zamówienia: Realizacja projektu w zakresie wzrostu kompetencji kluczowych uczestników projektu. 
 
2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Wspólny Słownik Zamówień  
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak zgodnie z podziałem zadań. 
2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
2.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:   

Szczegółowy opis znajduje się  w załączniku 1 do zapytania 

 
2.3 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG W PROJEKCIE : 

 
Oferent jest zobowiązany: 
1. Do organizacji i przeprowadzenia szkoleń we wskazanym w zapytaniu zakresie tematycznym. 
2. Zapewnić wykładowców posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć, 
3. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę. 
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stałego kontaktu z Zamawiającym (na 

czas trwania usługi), informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 
istotnych dla realizacji usługi. 

5. Zapewnienie materiałów szkoleniowych w zakresie odpowiednim dla każdego zadania, oznaczonych 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 
2014-2020. 

6. Przygotowanie i wydanie Uczestnikom Projektu certyfikatów. Certyfikaty powinny być wydane zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, potwierdzającymi uczestnictwo w projekcie i zdobyte 
kompetencje lub kwalifikacje.  

 
III. Warunki udziału w postępowaniu 
 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się, Wykonawcy, którzy:  
A  Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie tj: 
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 Zadanie 1 -  zrealizowali  łącznie  min. 26 godzin  usług szkoleniowych  o  tej tematyce  w  okresie  
trzech  lat  przed  dniem  złożenia  oferty,  a jeżeli  okres  prowadzenia działalności  przez  Wykonawcę  
jest  krótszy –w tym  okresie).   

 Zadanie 2 -  zrealizowali  łącznie  min. 20 godzin  usług szkoleniowych  o  tej tematyce  w  okresie  
trzech  lat  przed  dniem  złożenia  oferty,  a jeżeli  okres  prowadzenia działalności  przez  Wykonawcę  
jest  krótszy –w tym  okresie).   

 Zadanie 3 -  zrealizowali  łącznie  min. 20 godzin  usług szkoleniowych  o  tej tematyce  w  okresie  
trzech  lat  przed  dniem  złożenia  oferty,  a jeżeli  okres  prowadzenia działalności  przez  Wykonawcę  
jest  krótszy –w tym  okresie).   

 Zadanie 2 -  zrealizowali  łącznie  min. 21 godzin  usług szkoleniowych  o  tej tematyce  w  okresie  
trzech  lat  przed  dniem  złożenia  oferty,  a jeżeli  okres  prowadzenia działalności  przez  Wykonawcę  
jest  krótszy –w tym  okresie).   
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca na ofercie oświadcza spełnienie warunku. 
 
B.  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Oferent  oświadcza, że spełnia powyższy warunek. 
 
C.   Dysponują  potencjałem  technicznym.   
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Oferent oświadcza, że spełnia powyższy warunek. 
 
D.  Zobowiązują  się  do zapewnienia  przestrzegania  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony  
 zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Oferent oświadcza, że spełnia powyższy warunek. 
 
E.  Nie  są powiązani  z  Zamawiającym  osobowo  ani  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    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 przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu    funkcji    członka    organu    nadzorczego    lub    zarządzają,    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.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca oświadcza, że spełnia powyższy warunek. 
 
 
IV.  SPOSÓB PRZESŁANIA  OFERTY 
1. Sposób złożenia oferty: 

W wersji ELEKTORNICZNEJ: projekt.rawa@interia.pl  
Oferty należy składać : 
do 25 marca  2019R. DO GODZ. 10.00 
Skan podpisanej oferty przez osobę upoważnioną należy składać na załączniku odpowiednim dla każdego 
zadania. 
 
V.       KRYTERIA OCENY 

mailto:projekt.rawa@interia.pl
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W ramach każdego zadania zostaną wybrani oferenci , którzy otrzymają odpowiednio najwyższą liczbę 
punktów, stanowiących sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty (max. 100 pkt). 
 
Dla WSZYSTKICH ZADAŃ  ustala się następujące kryteria oceny: 
A) cena – 100 pkt. 

 
 KRYTERIUM CENY 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów. 
Oferent podaje w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zadania obliczonej przez Oferenta na 
formularzu ofertowym, wg następującego wzoru: 
              Cn 
P = ------------------ X100 
              Cb 
gdzie: 
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie; 
Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej; 
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty 
 
VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Z wybranymi wykonawcami zostanie podpisana umowa na realizację zadania. 
2. Z wybranymi wykonawcami zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych. 


