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Zapytanie ofertowe 
I. Przedmiot zamówienia:  

1. Usługa szkoleniowa (dostarczanie wykładowców/trenerów/lektorów na szkolenie) w projekcie "Wysokie kwalifikacje lubuskich MSP szansą na rozwój" 

(WND-POKL.08.01.01-08-130/13) realizowanym w okresie grudzień 2013-czerweic 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z:  

a) Prince2Foundation połączone z egzaminem i wydaniem certyfikatów oraz dostarczeniem/stworzeniem materiałów szkoleniowych, 

b) szkolenia dla instalatorów i projektantów urządzeń fotowoltaicznych wg programu opartego na projekcie ustawy o syst. certyfikacji instalatorów 

OZE połączone z egzaminem i wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia oraz dostarczeniem/stworzeniem materiałów szkoleniowych.  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 

2. Kryteria oceny:  

a) cena brutto za 192h szkolenia oraz cena brutto za egzamin dla jednej osoby (wraz z certyfikatem) oraz cena brutto za dostarczenie/stworzenie 

kompletu materiałów szkoleniowych dla jednej osoby, waga procentowa dla kryterium - 100%. 

b) cena brutto za 1h szkoleń oraz cena brutto za egzamin dla jednej osoby (wraz z certyfikatem) oraz cena brutto za dostarczenie/stworzenie 

kompletu materiałów szkoleniowych dla jednej osoby, waga procentowa dla kryterium - 100%. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych zamówienia. 

4. Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje objęte przedmiotem zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

II. Informacje proceduralne 

1. Ofertę składa się na niniejszym formularzu wpisując na końcu dokumentu zaproponowaną cenę, przybijając pieczęć firmową i składając podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy oraz podpisując oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego załączone na końcu 

niniejszego zapytania. 

2. Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu osobiście, pocztą lub mailowo (skan) na adres: magda.kruger@post.home.pl 

3. Termin składania ofert upływa w dniu: 14.12.2013 r. o godz. 12.00. 

4. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Magdalena Kruger-Pałgan tel. +48 683254401 

5. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. 

6. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

7. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie. Alternatywy zostaną odrzucone. 

8. Wykonawca nie może dokonywać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Pierwszy rodzaj szkoleń - KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA wg PRINCE2 – 2gr.*96h; ogółem 176h; 2*10os. –szkolenia dla kadry menedżerskiej 

wyższego szczebla przygot. do pełnienia roli Project Managera. 

–WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – 8h 

–PRINCE2 FOUNDATION (P2F) – 32h  

–PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY PROJECT MANAGERA –16h – narzędzia pracy PM, zarządz. personelem i zasobami 

–ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – gra symul. – 16h –zorient. na nabycie prakt. umiejętności zarządz. proj. 

–HARMONOGAMOWANIE I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU – 16h – narzędzia, formularze i technologie ICT wspomagające zarządz. i 

kontrolę realizacji proj. 

–EGZAMIN KOŃCOWY (8h) – przeprowadzONY przez podmiot zewn. (akredyt. APMG) –uzysk. uprawnień zawod. Project Managera, 

potwierdzonych międzynarod. certyfikatem P2F 

b) Drugi rodzaj szkoleń KOMPETENCJE FOTOWOLTAICZNE –4gr.*100h; ogółem 400h, 4*10os. –szkolenia dla instalatorów i projektantów urządzeń 
fotowolt. wg programu opartego na projekcie ustawy o syst. certyfikacji instalatorów OZE. 
–przygot. teoret. (60h) zakończ. egzaminem wewn. 
–przygot. prakt. (20h) 
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–przygot. do egzaminu (20h) i uzyskania świadectwa certyfikacyjnego (egzamin kwalifik. składany przed Komisją Egzam. powołaną przez Urząd 
Regulacji Energet. zgodnie z Ustawą Prawo Energet.) 
 
Dodatkowo dla punktu a) i b) - Stworzone/dostarczone dla każdego uczestnika szkoleń do celów realizacji projektu materiały szkoleniowe zostaną 
opracowane w porozumieniu z zamawiającym i dostosowane do programu szkolenia. 

Wszystkie wymienione szkolenia zostaną przeprowadzone pod nadzorem zamawiającego (nadzór przez specjalistę ds. szkoleń projektu), w miejscu i 
czasie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu ustalonym przez zamawiającego i dostępnym w biurze projektu. 
Miejscem realizacji szkolenia jest teren województwa lubuskiego. Okres realizacji szkoleń upływa w czerwcu 2015r. i może zostać wydłużony o kolejne 
miesiące, jednak nie dłużej niż do września 2015r. Zleceniobiorca zapewnia wykładowcom/trenerom dojazd na miejsce szkolenia. 
Program zajęć zostanie ustalony w porozumieniu z zamawiającym.  

Zleceniobiorca zagwarantuje opracowanie, utrwalenie i udostępnienie określonym przez zleceniodawcę osobom (nowych) materiałów dydaktycznych i 

szkoleniowych w zakresie objętym przedmiotem tych zajęć. 

Zleceniobiorca zapewni opracowanie i utrwalenie tematów / zadań / sprawdzianów / zaliczeń oraz ich przeprowadzenie według wskazówek specjalisty ds. 

szkoleń. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w przypadku złych ocen wystawianych przez uczestników szkoleń w ankietach ewaluacyjnych 

lub w przypadku innych zasadnych skarg ze strony uczestników szkoleń, a zleceniobiorca zobowiązuje się w przeciągu 24h przedstawić kolejnego 

kompetentnego wykładowcę. 

Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy na podstawie rachunków/faktur obejmujących wynagrodzenie za jeszcze niezafakturowane 

godziny przeprowadzone przez Zleceniobiorcę przed dniem wystawienia danego rachunku/faktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury 

przez Zleceniodawcę. Rachunki/faktury wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu i nie wcześniej niż w miesiącu, za który są wystawione. 

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie dodatkowo dostępność na koncie Projektu środków finansowych pochodzących z dotacji przyznanej 

Zleceniodawcy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na realizację projektu, o którym mowa w punkcie I podpunkt 1. Brak środków 

powoduje, że wynagrodzenie pomimo doręczenia rachunku/faktury Zleceniodawcy nie staje się wymagalne, w szczególności od kwot wskazanych na 

fakturze nie biegną odsetki za opóźnienie, a termin płatności faktury ulega przesunięciu i wyniesie 7 dni od czasu wpłynięcia na konto Projektu ww. 

środków w wysokości wystarczającej do zaspokojenia powstałych w związku z realizacją Projektu roszczeń o wynagrodzenie z terminem płatności 

wcześniejszym niż termin płatności wierzytelności Zleceniobiorcy oraz wierzytelności Zleceniobiorcy. 

Przy wykonywaniu ww. obowiązków Zleceniobiorca zapewni zgodność ich wykonania z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Unii 

Europejskiej, dokumentami programowymi dotyczącymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wytyczne, instrukcje, zarządzenia, itp. - wydawane przez 

instytucje wdrażające i zarządzające), z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu, o którym mowa w punkcie I podpunkt 1. 

 

AKCEPTUJĘ WARUNKI OFERTOWE. CENA BRUTTO ZGODNIE Z POWYŻSZĄ SPECYFIKACJĄ (ZAPYTANIEM OFERTOWYM) WYNOSI:  

a) Pierwszy rodzaj szkoleń  

cena za 192h szkolenia wynosi .............................. brutto (słownie: ................................................................................................................. brutto)  

cena egzaminu za jedną osobę wynosi ........................ brutto (słownie: ......................................................................................................... brutto) 

cena jednego kompletu materiałów szkoleniowych wynosi ........................ brutto (słownie: ........................................................................ brutto) 

b) Drugi rodzaj szkoleń  

cena za 1h szkoleń wynosi ............................ brutto (słownie: ......................................................................................................................... brutto)  

cena egzaminu za jedną osobę wynosi ............................ brutto (słownie: ..................................................................................................... brutto)  

cena jednego kompletu materiałów szkoleniowych wynosi ........................ brutto (słownie: ........................................................................ brutto) 
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Oświadczenie 
Niniejszym oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem projektu wymienionego w punkcie I. 1. 
niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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; 
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. 
 

 

Data, podpis i pieczęć składającego ofertę: 


