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Chodzież, dnia 08.10.2018 r.  
ZAMAWIAJĄCY: 
ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak  
ul. Polaka 27/6 
41 – 600 Świętochłowice 
NIP 5512082742, REGON 240574459 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DNZ/2018 
w ramach procedury rozeznania rynku  

 
 

W związku z realizacją przez ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak projektu: 
„DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” nr: RPWP.06.02.00-30-0133/17 w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 
6.2 Aktywizacja zawodowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert. 
 

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe; 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych z dla 
maksymalnie 9 osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub/i biernych zawodowo, z terenów 
wielkopolskich powiatów: koniński, Konin. 

 
1. Szkolenie: opiekun dzienny. 
 

Liczba uczestników: 9 osób  
Ilość grup: 1 grupa szkoleniowa maksymalnie 15 osób  
Ilość godzin: średnio 130h/gr, 1 h = 45 min. 
 

Termin wykonania: XI 2018 r. – XII 2018 r. 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione w pierwszym dniu szkolenia nowe materiały 
szkoleniowe tj. długopis, co najmniej 60-kartkowy zeszyt bądź notatnik, materiały dydaktyczne 
niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu np. skrypty, 
opracowania tematyczne itp. – materiały muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia  
i odwołanie do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich, 
tekturową teczkę na materiały dydaktyczne.  

2. Wykonawca musi zapewnić w trakcie każdego dnia szkoleniowego (jeśli czas szkolenia przekracza 
6h dydaktycznych) usługę cateringową dla każdego uczestnika szkolenia (nie wliczającą w czas 
szkolenia) rozumianą jako:  
a) przerwy kawowej (dla każdego uczestnika szkolenia): 

− przerwa kawowa powinna być przygotowana w formie bufetu w sali, w której będzie 
odbywać się szkolenie lub bezpośrednio obok sali według decyzji Wykonawcy,  

− przerwa kawowa powinna składać się z: suszu konferencyjnego (typu: ciastek, kruchych 
ciasteczek, słonych przekąsek w typie paluszków), ciepłego napoju do wyboru: kawy oraz 
herbaty oraz dodatków do napojów w postaci cytryny, cukru i mleka;  

b) lunchu (dla każdego uczestnika szkolenia): 
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− lunch powinien być podany w sali, w której będzie odbywać się szkolenie lub w innym 
pomieszczeniu znajdującym się na terenie tego samego obiektu co sala szkoleniowa,  

− lunch powinien składać się z: zupy, ciepłego drugiego dania składającego się minimum  
z 3 składników (mięso/świeża ryba; ziemniaki/ryż/kasza/makaron; surówka ze świeżych 
warzyw/gotowane lub smażone warzywa), napoju (typu:  kompot  lub sok owocowy, min. 
250ml na 1 osobę). 

3. Wykonawca przekaże po zakończeniu każdego kursu (grupy szkoleniowej) w terminie 7 dni: 
a) faktury/ rachunku za wykonaną usługę, 
b) oryginałów ankiet oceniających (pre/post-test) przeprowadzonych wśród uczestników kursu, 
c) imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, 
d) imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu, 
e) kopii wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu, 
f) kopii wydanych zaświadczeń potwierdzających nabycie kwalifikacji, 
g) oryginału dziennika zajęć w ramach kursu, 
h) oryginału dziennych list obecności z podpisami uczestników kursu, 
i) oryginału oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, 
j) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu która będzie regulowana umową. 

Listy obecności/ dzienniki zajęć powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej, Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wielkopolski.  Dodatkowo Wykonawca oznaczy miejsca prowadzenia 
zajęć informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Odpowiednie logotypy zostaną przekazane przez Zamawiającego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do  Informowanie uczestników o współfinansowaniu  
ze środków Unii Europejskiej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli 
realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją 
szkolenia. 

 

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 
 

1. Zamawiający wymaga by kadra trenerska zaangażowana w realizację szkoleń posiadała minimum 
dwu letnie doświadczenie zawodowe/szkoleniowe w obszarze merytorycznym tożsamym  
z zakresem przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty kopie dokumentów potwierdzających 
wpis. 

 

WYŁĄCZENIE Z MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 
Wykluczeniu podlega Podmiot, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe 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:  

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;  
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d) 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.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Termin realizacji zamówienia: listopad 2018 roku – grudzień 2018 roku na terenie 
wielkopolskich powiatu: konińskiego lub Konin. 

2. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty załączniki stanowiące integralną część oferty. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium cenowym – waga 100%.  
5. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym 

(uwzględniając kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.  
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową. 
7. W ofercie proszę uwzględnić:  

a) cenę brutto za  szkolenie dla ; 
b) cenę brutto łącznie; 
c) informację o proponowanej formie płatności; 
d) oświadczenia (załącznik nr 1 i 2) 

8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia 

Marta Woźniak, ul. Polaka 27/6, 41 – 600 Świętochłowice; 
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie 
rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i instytucje publiczne 
odpowiedzialne za realizację programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020;   

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych 
danych będzie odrzucenie oferty;   

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

10. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym pod 
nr  tel. 731-085-008. Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym również za pomocą 
poczty elektronicznej (e-mail: biuro@alterego-dis.pl), przy czym dla udokumentowania zawarcia 
umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma 
pisemna. 

11. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
12. Oferty w wersji papierowej lub elektronicznej należy nadsyłać lub doręczyć do biura projektu:  

ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież lub na adres biuro@alterego-dis.pl do dnia 16 października 
2018 roku do godz. 16.00.(decyduje data wpływu). 

13. Okres związania ofertą: 30 dni. 
14. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 
15. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego  

na każdym etapie bez podania przyczyny. 
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn 

uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 
18. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian 

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania 
niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy;  
b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania;  
c) ostatecznej ilości Uczestników Projektu;  
d) zabezpieczenia i kar umownych. 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
(Zamawiający lub osoba działająca w imieniu 
Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 
Miejscowość…………………., data…………………2018r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Ja ……………………………………………………………… oświadczam, iż: 

 
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

2. Posiadam wymagania dot. posiadanych kwalifikacji. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  

4. Deklaruję gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych 

każdorazowo z Zamawiającym. 

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za stawkę 

wynagrodzenia podanej w niniejszym formularzu, 

6. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach  

i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

7. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym 

przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na 

podstawie faktury [*niepotrzebne skreślić].  

8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach 

określonych w Zapytaniu Ofertowym. 

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne wymagania 

określone w Zapytaniu ofertowym. 

11. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem Zamawiającemu 

szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które było następstwem 

okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność. 

12. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania 

umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty. 

13. Oświadczam, iż nie znajduję się w stanie likwidacji lub ogłoszenia upadłości.  

14. Wybieram formę płatności: przelew/gotówka* w ciągu 30 dni od wystawienia faktury/rachunku. 

 
 

 
.............................................................................  

          (pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
 

Miejscowość ............................, dnia ............................... 2018 r. 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
w postępowaniu zgodnym z zasadą efektywnego zarządzania finansami na: 

Organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu 
 
 
 
 

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe; 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
 
1. Szkolenie: Opiekun dzienny. 
 

 
 

Projekt: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” 

• Termin realizacji zamówienia: XI. 2018 r. – XII. 2018 r.  

• Miejsce: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, Konin.  
 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
PESEL: ……………………………………………………… 
NIP: .................................................................................. 
REGON: ............................................................................ 
Numer rachunku bankowego: 
....................................................................................................................................................... 
 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 
 

Organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym 
 

 
Przedmiot 

Kwota brutto za 

szkolenie dla 1 

osoby  

Liczba osób 

(1gr = max 15 os.)  
Kwota łącznie brutto 

Szkolenie: Opiekun dzienny. 
 

  
 

 

 
Łączna wartość brutto wynosi: …………………………….  
(słownie: ………………………………………………………………….…). 
 
 
 
 

............................................................................................ 
      (pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)   


