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Termin składania ofert 

do dnia 28-02-2017 

Nazwa zamawiającego 

Fundacja EQUAMP-FIZ 

Numer ogłoszenia 

… 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie składania ofert. 2. Ofertę należy dostarczyć: a) 

osobiście lub drogą pocztową - w formie pisemnej na adres: Fundacja EQUAMP-FIZ, Wólczańska 81, 90-

515 Łódź w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta w ramach szacowania wartości zamówienia do 

projektu pn. „AKTYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ” lub b) drogą mailową na adres: 

k.wiktorska@cosinus.pl w tytule maila wpisując: „Oferta w ramach szacowania wartości zamówienia do 

projektu pn. „AKTYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ”. 3. O terminowości złożenia 

oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę mailową 

Zamawiającego. 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 5. Wszelkie zmiany w tekście 

oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, 

w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 6. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez 

Wykonawcę. 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

k.wiktorska@cosinus.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Katarzyna Wiktorska 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Szanowni Państwo, w związku z planowaną realizacją projektu przez Fundacja EQUAMP-FIZ pn. 

„AKTYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ”, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Fundacja EQUAMP-FIZ zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach szacowania wartości 

zamówienia. 

 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi szkoleniowe 
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Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: lubuskie, Powiat: żagański, gmina Żagań, Wymiarki, Szprotawa, Niegosławice, Małomice, 

Iłowa, Brzeźnica 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione 

zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o 

zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „usługa szkoleniowa na etapie przed udzieleniem dotacji przygotowująca do 

rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenia grupowe pn. „Szkolenie ABC przedsiębiorczości”), zwaną 

dalej „usługą”. Zamówienie polega na przeprowadzeniu usługi dla 32 uczestników projektu w następującym 

zakresie: 1) Przeprowadzenie szkoleń grupowych. Wymagania dotyczące każdorazowo szkolenia 

grupowego: A) Szkolenie grupowe musi być realizowane na terenie powiatu żagańskiego. Warunkiem 

utworzenia grupy w wybranym miejscu będzie 10 uczestników projektu deklarujących zgodne miejsce. B) 

Szkolenie grupowe musi mieć charakter grupowy z uwzględnieniem wskazanego w zgłoszeniu 

preferowanego trybu nauczania (dzienny, wieczorowy, zaoczny). Warunkiem utworzenia grupy w 

wybranym trybie nauczania będzie 10 uczestników projektu deklarujących zgodny tryb nauczania. C) 

Szkolenie grupowe musi być prowadzone w formie warsztatów śr. 11 os/1 wykładowcę. D) Wykonawca 

przygotuje i przekaże Zamawiającemu i każdemu uczestnikowi projektu: a) terminarz szkolenia grupowego, 

ze wskazaniem dokładnego czasu, miejsca i terminu prowadzenia zajęć; b) materiał szkoleniowy – do 

każdego z poszczególnych bloków szkoleniowych. E) Materiał szkoleniowy musi być adekwatny do potrzeb 

uczestników projektu. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego opinię doradcy zawodowego (identyfikującą 

potrzeby uczestników projektu w zakresie doradztwa/szkoleń niezbędnych do założenia własnej działalności 

gospodarczej). F) Szkolenie grupowe musi składać się z V bloków tematycznych: I blok szkoleniowy - 

rejestracja działalności gospodarczej, aspekty prawne działalności gospodarczej, II blok szkoleniowy – 

podstawy księgowości, formy ewidencji działalności gospodarczej w praktyce, rozliczenia z US i ZUS, 

pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rozwój firmy, III blok szkoleniowy – zarządzanie i marketing w 

firmie, warsztaty z komunikacji, promocja i tworzenie wizerunku własnej firmy, IV blok szkoleniowy – 

dobre praktyki, doradztwo grupowe, V blok szkoleniowy – biznesplan. G) Szkolenie grupowe musi trwać 75 

godzin lekcyjnych szkolenia, w tym: I blok szkoleniowy – 15 godzin, II blok szkoleniowy - 24 godzin, III 

blok szkoleniowy - 16 godzin, IV blok szkoleniowy - 8 godzin, V blok szkoleniowy - 12 godzin. 1 godzina 

lekcyjna szkolenia = 45 minut, przy czym jednorazowe zajęcia nie będą trwać więcej niż 8 godz. lekcyjnych 

dziennie, a po 2 godz. szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 min. przerwa. H) Szkolenie grupowe 

musi zakończyć się 5 egzaminami – po 1 dla każdego z poszczególnych bloków szkoleniowych. 2) 

Przeprowadzenie wsparcia poszkoleniowego w formie doradztwa indywidualnego. Wymagania dotyczące 

każdorazowo doradztwa indywidualnego: A) Doradztwo indywidualne dla danego uczestnika projektu musi 

zostać udzielone w okresie do 1 miesiąca po zakończeniu przez niego szkolenia grupowego. B) Doradztwo 

indywidualne musi być realizowane na terenie powiatu żagańskiego. C) Doradztwo indywidualne musi mieć 
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charakter indywidualny. D) Doradztwo indywidualne musi mieć charakter biznesowy. E) Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu i każdemu uczestnikowi projektu terminarz doradztwa indywidualnego, ze 

wskazaniem dokładnego czasu, miejsca i terminu prowadzenia doradztwa indywidualnego. F) Doradztwo 

indywidualne musi objąć minimalny zakres merytoryczny: omówienie pomysłu na biznes, tworzenie 

biznesplanu, zdiagnozowanie ryzyka i zagrożeń dla działalności gospodarczej, poszukiwanie nowych profili 

działalności i rynków zbytu, odnalezienia mocnych stron biznesu i szans powodzenia jego realizacji. G) 

Doradztwo indywidualne musi trwać 3 godziny zegarowe. Wykonawca zobowiązany do prowadzenia 

dokumentacji usługi w zakresie: 1) szkolenie grupowe dla każdej grupy: dziennik zajęć edukacyjnych 

zawierający wykaz uczestników projektu, listę obecności, wymiar godzin, tematy bloków szkoleniowych, 

kartę czasu pracy trenera; 2) doradztwo indywidualne dla każdego uczestnika projektu: karta doradztwa 

indywidualnego zawierająca listę obecności, wymiar godzin, zakres merytoryczny. Wykonawca 

zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia każdemu uczestnikowi projektu, za potwierdzeniem 

odbioru, zaświadczenia potwierdzającego nabycie kompetencji, w wyniku zrealizowania wszystkich czterech 

etapów nabycia kompetencji zgodnie, z aktualnym na dzień wystawiania zaświadczeń, dokumentem pn. 

„Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze zdrowia na lata 2014-2020” (dokument dostępny na stronie 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl) w terminie maksymalnie 7 dni od daty zakończenia doradztwa 

indywidualnego dla danego uczestnika projektu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać rejestr wydanych 

zaświadczeń wraz z kserokopiami zaświadczeń dla uczestników projektu oraz dokumentacją usługi, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od zakończenia doradztwa indywidualnego dla 

uczestników projektu z danej grupy szkolenia grupowego. Wykonawca musi opatrzyć wszelką dokumentację 

projektu logotypami oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia grupowego/doradztwa indywidualnego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z dokumentem pn. „Podręcznikiem wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (dokument 

dostępny na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Wykonawca zapewni salę szkoleniową oraz 

catering całodzienny (minimum dwie przerwy kawowe oraz ciepły posiłek, w tym Wykonawca zapewni 

własne naczynia zgodnie z wymaganiami menu, świadczenie usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu 

produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi w tym zakresie oraz przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i 

przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.). 

 

Kod CPV 

80500000-9 

Nazwa kodu CPV 

Usługi szkoleniowe 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 30-09-2017 r. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Załączniki 

Formularz oferty 

Pytania i wyjaśnienia 

Nie dotyczy 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zapytaniem, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, zawarte w treści formularza oferty stanowiącego 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia może być wykonany przez 

Podmiot/Wykonawcę, który posiada, aktualny na dzień składania oferty: wpis do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowej oraz wpis do Rejestru Usług Rozwojowych oraz wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących 

Agencje Zatrudnienia. 

Wiedza i doświadczenie 

Nie dotyczy 

Potencjał techniczny 

Nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Nie dotyczy 

Dodatkowe warunki 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 2. Formularz 

oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 

złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. 4. Decyzja Zamawiającego o 

odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania 

umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, 

który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 6. Zamawiający może w toku badania i 

oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 7. 

Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty 

Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 8. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację 

zamówienia zawarte zostaną zapisy zastrzegające do 10% wartości umowy kar umownych na rzecz 

Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

m.in. w następujących sytuacjach: A. Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonemu 

harmonogramowi (m.in. w zakresie terminów wykonania usługi); B. Przedkładania w toku realizacji umowy 

fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

też popełnienie oszustwa; C. Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe 

realizowanie projektu 9. Zamawiający informuje, że zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek 
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bankowy na podstawie rachunków/faktur obejmujących zapłatę za wykonaną dostawę, w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie 

dodatkowo dostępność na koncie projektu środków finansowych pochodzących z dotacji przyznanej 

Zamawiającemu na realizację projektu „AKTYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ”. 

Brak środków powoduje, że wynagrodzenie pomimo doręczenia rachunku/faktury Zamawiającemu 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 

finansowych. 10. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy 

zobowiązujące Wykonawcę do przedstawienia Zamawiającemu (na wezwanie), dokumentów związanych z 

rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez wszystkie zaangażowane podmioty na realizację prac objętych 

w/w zamówieniem. Powyższe dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonywanych prac 

oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszystkich marż występujących w umowach zawartych z 

wykonawcami i podwykonawcami. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; b) w 

zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: - działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia 

w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie 

przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie, - zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy, - zawarcia 

przez Zamawiającego aneksu do umowy o dofinansowanie, wydłużającego termin realizacji projektu. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Nie dotyczy 

Zamówienia uzupełniające 

Nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Kryteria oceny Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagą: 1.Kryterium - "cena" – waga punktowa/procentowa 80%. 2. Kryterium – "termin 

wydania zaświadczeń" – waga punktowa/procentowa 20%. Termin wydania zaświadczeń liczony od dnia 

zakończenia doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu z danej grupy szkolenia grupowego. 2. 

Opis sposobu przyznawania punktacji. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: W kryterium 1. 

najwyższą liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna 

odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cenę najniżej skalkulowaną spośród 

złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego x 

80)/cena oferty ocenianej. W kryterium 2. najwyższą liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta zawierająca 

najkrótszy termin wydania zaświadczeń w dniach, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 

Liczba punktów oferty = (termin wydania zaświadczeń w dniach najniżej skalkulowany spośród złożonych 

ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego x 20)/termin 

wydania zaświadczeń w dniach oferty ocenianej. 



 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 

 

Wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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: 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, e) pozostawaniu z 

wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności tych osób. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom, które: należą do kategorii 

Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym 

orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) Wykonawców, w stosunku, 

do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; c) Osoby fizyczne lub 

Wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), 

komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka 

organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; d) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; e) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy; f) Złożyli ofertę, której 

kwota przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

Fundacja EQUAMP-FIZ  

Adres 

Wólczańska 4A 

90-720 Łódź 

łódzkie , Łódź 

Numer telefonu 
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