Zapytanie ofertowe otrzymałem w dniu ……………………….. Potwierdzam, iż jestem
potencjalnym wykonawcą zamówienia.

…………….…..
Podpis i pieczęć.
✄ _____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku
w ramach projektu pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w gminach Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna
(nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0072/16), realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie
projektu z dnia 20.12.2016 r. oraz Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych
dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 z dnia 24.01.2017 r.
Termin złożenia oferty: do dnia 06.03.2017 r. do godz. 10:00. Oferty należy złożyć drogą
elektroniczną na adres e-mail: mkantor@f-rr.org, osobiście lub za pośrednictwem poczty
(kuriera) na adres Biura operacyjnego Fundacji Rozwoju Regionów: ul. Mikołaja Reja 20,
33-300 Nowy Sącz. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować
elektronicznie na ww. adres poczty elektronicznej.
Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób
transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Rozeznanie realizowane jest w celu wybrania najkorzystniejszej oferty oraz potwierdzenia,
iż zamówienie zostanie udzielona za cenę określoną jako rynkowa.
Sposób upublicznienia zapytania: upublicznienie na stronie Beneficjenta pod adresem
http://f-rr.org/projekt-w-ramach-dzialania-9-1-2-rpo-wm-2014-2020/. Upublicznienie nastąpi
w okresie od 24.02.2017 r. do 06.03.2017 r. Dodatkowo zapytanie ofertowe zostało
upublicznione poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Biura operacyjnego Fundacji
Rozwoju Regionów ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz.

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w tematyce:
Część I - Prowadzenie sekretariatu z wykorzystaniem dedykowanych programów
biurowych dla maksymalnie 10 osób w jednej grupie szkoleniowej - 120 h dydaktycznych:
1. Zadanie realizowane na terenie Muszyny.
2. Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiający.
3. Środki techniczne (komputery) zapewnia Zamawiający.
4. Przeprowadzenie egzaminu w obszarze Technologii informacyjnych –
IT standard ECCC – moduł egzaminu IT M3 A – przeprowadza Wykonawca.
5. Materiały dydaktyczne zapewnia Zamawiający.
6. Czas realizacji usługi od marzec 2017 r. – kwiecień 2017 r.
7. Przeprowadzenie
wewnętrznego
egzaminu
zawodowego
przeprowadza
Wykonawca.
8. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej – zapewnia Wykonawca.
Część II - Techniki i optymalizacja sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi ICT dla
maksymalnie 10 osób w jednej grupie szkoleniowej - 120 h dydaktycznych.
1. Zadanie realizowane na terenie Piwnicznej - Zdrój.
2. Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiający.
3. Środki techniczne (komputery) zapewnia Zamawiający.
4. Przeprowadzenie egzaminu w obszarze Technologii informacyjnych –
IT standard ECCC – moduł egzaminu IT M3 A – przeprowadza Wykonawca.
5. Materiały dydaktyczne zapewnia Zamawiający
6. Czas realizacji usługi od marzec 2017 r. – kwiecień 2017 r.
7. Przeprowadzenie
wewnętrznego
egzaminu
zawodowego
przeprowadza
Wykonawca.
8. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej – zapewnia Wykonawca.
Część III - Cyfrowe kompetencje i systemy bezpieczeństwa dla pracowników prac
porządkowych firmy i jej otoczenia dla maksymalnie 10 osób w jednej grupie szkoleniowej,
120 h dydaktycznych.
1. Zadanie realizowane na terenie Muszyny.
2. Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiający.
3. Środki techniczne (komputery) zapewnia Zamawiający.
4. Przeprowadzenie egzaminu w obszarze Kompetencji cyfrowych – DIGCOMP
standard ECCC moduł DC M4 A – przeprowadza Wykonawca.
5. Materiały dydaktyczne zapewnia Zamawiający
6. Czas realizacji usługi od marzec 2017 r. – kwiecień 2017 r.
7. Przeprowadzenie
wewnętrznego
egzaminu
zawodowego
przeprowadza
Wykonawca.
8. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej – zapewnia Wykonawca.

Sposób dokumentowania realizacji:
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego wzory następujących
dokumentów potwierdzających realizację zadania: dziennik zajęć, lista obecności, ankiety
monitoringowe na początku i na końcu zajęć, test sprawdzający wiedzę. Dokumentacja
szkoleniowa musi obejmować: program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć,
harmonogram wraz z wymiarem czasowym, metody szkolenia, listy obecności.
Zasady rozliczenia usługi: Wykonawca przedkłada faktury w ostatnim dniu miesiąca za
faktycznie wykonane usługi w danym miesiącu (jako iloczyn stawki za 1 godzinę zajęć
i liczby przeprowadzonych zajęć oraz stawki za 1 egzamin i liczby faktycznie
przeprowadzonych egzaminów).
Wymagania dla wykonawcy:
1. Wymaga się, aby wykonawca posiadał wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
z doświadczeniem w zakresie współpracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym oraz doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych zgodnie z danym
tematem.
2. Ponadto, każda z osób tworzących kadrę wykonawcy powinna posiadać:
1) Wykształcenie średnie, wyższe I lub II stopnia (oferent przekłada
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomu).
2) min. 1 rok doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu szkoleń
zawodowych w danym zakresie (oferent przekłada potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kserokopie referencji).
Kryteria oceny ofert:
Cena (100%).
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Zamówienie uzyska wykonawca oferujący najniższą cenę pod warunkiem nie
przekroczenia kwot zabezpieczonych w budżecie projektu i spełnieniu warunków
stawianych Wykonawcy.
Podpis, data i pieczęć Beneficjenta: ………………………………………………….
Załączniki:
Załącznik nr 1: Wzór oferty.
Załącznik nr 2: Oświadczenia o braku powiązań.

Załącznik nr 1

Oferta skierowana do Fundacji Rozwoju Regionów
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2017 r. w ramach projektu
pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w gminach Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna”(nr projektu: RPMP.09.01.02-120072/16), realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 niniejszym przedkładam
ofertę wykonawcy:
……………………………………………………….
Imię i nazwisko (nazwa) i adres wykonawcy
Oświadczam i zapewniam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym z dnia 24.02.2017
r. dotyczącym: zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego w tematyce:
Część I - Prowadzenie sekretariatu z wykorzystaniem dedykowanych programów
biurowych dla maksymalnie 10 osób w jednej grupie szkoleniowej - 120 h dydaktycznych:
Część II - Techniki i optymalizacja sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi ICT dla
maksymalnie 10 osób w jednej grupie szkoleniowej - 120 h dydaktycznych.
Część III - Cyfrowe kompetencje i systemy bezpieczeństwa dla pracowników prac
porządkowych firmy i jej otoczenia dla maksymalnie 10 osób w jednej grupie szkoleniowej,
120 h dydaktycznych.
w ramach projektu pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w gminach Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna”,
akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Oferuję cenę netto _____________ zł + ______ zł VAT za jedną godzinę szkolenia.
Oferuję cenę brutto za przeprowadzenie egzaminu ………………….. dla jednej osoby.
Do oferty dołączam:
1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kadry dydaktycznej.
2. Oświadczenie, że kadra dydaktyczna posiada min. 1 rok doświadczenia
zawodowego w przeprowadzaniu szkoleń zawodowych w danym zakresie.
3. Kserokopie referencji kadry dydaktycznej.
4. Oświadczenie, że kadra dydaktyczna posiada doświadczenie zawodowe w pracy
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo oświadczam i zapewniam, iż:
- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- posiadam niezbędny potencjał techniczny,
- przedmiot zamówienia zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami
prawa oraz standardami przyjętymi dla tego typu usług, jak również zgodnie
z wymaganiami zapisanymi w zapytaniu ofertowym.

…………………………….
Podpis i pieczęć oferenta

Załącznik nr 2

Niniejszym oświadczam, że Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym, tj. Fundacją Rozwoju Regionów z siedzibą w Krakowie.
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:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Data, PODPIS OFERENTA

……………………………………

