
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Częstochowa, 30.03.2020 
 

Zapytanie ofertowe nr 11/SB/2020 w oparciu o zasadę konkurencyjności 
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 r.  
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
oraz http://agape-czestochowa.org/projekty-efs. 
 

I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” 
42-202 Częstochowa, ul. Piłsudskiego 41/43 
Tel.: 34 3627866 
e-mail: strefab@agape-czestochowa.org 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń (kursów) zawodowych, wraz z 

ubezpieczeniem uczestników i z zapewnieniem ich odpowiedniej walidacji oraz przeprowadzenie egzaminów 
zawodowych wraz z certyfikacją; dla uczestników projektu „Strefa B”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-046C/18-004 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, 
PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

1. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego). 
2. Za standard Zamawiający uznaje proces uzyskiwania kwalifikacji w metodologii, standardach realizacji procesu 

kształcenia i efekcie końcowym (egzamin, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, 
Polskimi Ramami Kwalifikacji). 
W szczególności spełniający łącznie następujące cechy:  
1) ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na 
daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się;  
2) proces walidacji sprawdzający czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte; walidacja 
obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań 
określonych dla kwalifikacji. Walidacja prowadzona jest w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które 
zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz 
osób przeprowadzających walidację);  
3) proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie 
kwalifikacji; certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie 
wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte; certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji powinien być 
rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży;  
4) instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (procesy walidacji i certyfikacji muszą być 
odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów 
egzaminacyjnych. 

3. Przeprowadzenia procesu walidacji oraz certyfikacji w zakresie prowadzonego szkolenia, w ramach zamówienia jest 
przeprowadzany zgodnie z wymaganiami określonymi na stronie internetowej:  
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/uzyskiwanie_kwalifikacji_projekty_wspolfinansowanych_z_efs_2016_07_25  

 
 

Zamówienie podzielone jest na 8 części: 
część I - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu profesjonalne sprzątanie z obsługą maszyn 

sprzątających w łącznym wymiarze 80  godzin dydaktycznych wraz z egzaminem oraz certyfikacją w standardzie 
Proces certyfikacji/walidacji dla uczestników projektu w ramach egzaminu. Minimalny zakres szkolenia obejmuje 
następujące zagadnienia:  

 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników sprzątających  
 Zasady profesjonalnego wykonywania prac czystościowych  
 Znajomość podstawowych i specjalistycznych materiałów i sprzętów stosowanych przy pracach czystościowych 
 Znajomość preparatów chemicznych stosowanych przy sprzątaniu  
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 Podstawowe informacje z zakresu epidemiologii zapewniające ochronę zdrowia użytkownikom i osobom 
sprzątającym – dezynfekcja 

 Organizacja pracy osoby sprzątającej 
 Specyfika sprzątania obiektów różnego przeznaczenia 
 

część II  - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu ogrodnik terenów zielonych z obsługą urządzeń 
koszących w łącznym wymiarze 80  godzin dydaktycznych wraz z egzaminem oraz certyfikacją w standardzie 
wskazanej w punkcie II opisu przedmiotu zamówienia certyfikacji. Minimalny zakres szkolenia obejmuje następujące 
zagadnienia:  

 Omówienie najczęściej występujących roślin i sposobów ich pielęgnacji 
 Podstawy pielęgnacji roślin – bieżące utrzymanie zieleni 
 Prace sezonowe wykonywane w ogrodnictwie 
 Dobór roślin, sadzenie i przesadzanie roślin 
 Środki ochrony i nawozy wykorzystywane w ogrodnictwie 
 Wykorzystywane narzędzia ogrodnicze 
 Obsługa i konserwacja maszyn wykorzystywanych w pielęgnacji zieleni  
 

część III - przeprowadzenie szkolenia zawodowego  z zakresu pomoc kuchenna w łącznym wymiarze 80  godzin 
dydaktycznych wraz z egzaminem oraz certyfikacją w standardzie wskazanej w punkcie II opisu przedmiotu 
zamówienia certyfikacji.  Minimalny zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:  

 Procesy technologiczne stosowane w produkcji i obróbce żywności 
 Praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej  
 Sporządzanie potraw z wykorzystaniem warzyw i owoców 
 Obróbka wstępna i sposób krojenia warzyw 
 Sporządzanie wywarów, sosów i marynat 
 Sporządzanie zup 
 

część IV - przeprowadzenie szkolenia zawodowego  z zakresu pracownik gospodarczy w łącznym wymiarze 80  
godzin dydaktycznych z wraz z egzaminem oraz certyfikacją w standardzie wskazanej w punkcie II opisu przedmiotu 
zamówienia certyfikacji. Minimalny zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:  

 Organizacja pracy na stanowisku pracownik gospodarczy 
 Prace związane z utrzymaniem porządku wewnątrz pomieszczeń 
 Zasady prowadzenia magazynu 
 Wykonywanie drobnych napraw 
 Konserwacja i utrzymanie drobnych urządzeń i sprzętu 
 Wykonywanie prac awaryjnych 
 Stosowanie przepisów bhp 
 

część V - przeprowadzenie szkolenia zawodowego  z zakresu palacz kotła w łącznym wymiarze 80  godzin 
dydaktycznych wraz z wraz z egzaminem oraz certyfikacją w standardzie wskazanej w punkcie II opisu przedmiotu 
zamówienia certyfikacji. Minimalny zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:  

 Podstawy techniki cieplnej 
 Stosowanie przepisów bhp i p.poż 
 Wymagania techniczne dla kotłowni 
 Kotły wodne i parowe opalane paliwami płynnymi 
 Aparatura kontrolno – pomiarowa, wyposażenie oraz zabezpieczenia kotłów opalanych gazem oraz olejem 

opałowym 
 Warunki techniczne budowy kotłowni opalanych gazem i olejem opałowym 
 Kotły wodne oraz parohttp://csb.olsztyn.pl/strona-glowna.htmlwe opalane paliwami stałymi 
 Armatura kontrolno – pomiarowa, zabezpieczenia kotłów niskoparametrowych opalanych paliwami stałymi 

 

część VI - przeprowadzenie szkolenia zawodowego  z zakresu malarz, tapeciarz z elementami dekoratorstwa wnętrz 
w łącznym wymiarze 80  godzin dydaktycznych wraz z egzaminem oraz certyfikacją w standardzie wskazanej w 
punkcie II opisu przedmiotu zamówienia certyfikacji. Minimalny zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:  

 analizowanie rysunków i planów malowania lub tapetowania w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, 
potrzebnych narzędzi, sprzętu i maszyn; 
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 przygotowywanie podłoży ścian i sufitów pod malowanie lub tapetowanie; 
 przygotowywanie gruntowników i gruntowanie podłoży tynkowych, drewnianych, metalowych, betonowych itp.; 
 malowanie farbami wodnymi (wapiennymi, cementowymi, krzemianowymi, kazeinowymi i emulsyjnymi) różnych 

rodzajów podłoży; 
 malowanie olejne, emaliowanie i lakierowanie podłoży drewnianych, metalowych i tynkowych; 
 wykańczanie pomalowanych powierzchni za pomocą tapetowania, nakrapiania i ozdabiania ornamentami, paskami i 

deseniami; 
 wykonywanie malowania w remontowanym pomieszczeniu mieszkalnym (usuwanie starych powłok malarskich, 

naprawa podłoża, malowanie); 
 wykonywanie odręcznych napisów oraz przy użyciu szablonów; 
 naklejanie tapet zwykłych i samoprzylepnych; 
 wykańczanie powierzchni wytapetowanych paskami i listewkami; 
 wykonywanie lamperii olejnych zwykłych i marmurkowych; 
 

część VII - przeprowadzenie szkolenia zawodowego  z zakresu opiekun osób starszych, niepełnosprawnych w 
łącznym wymiarze 80  godzin dydaktycznych wraz z egzaminem wraz z egzaminem oraz certyfikacją w standardzie 
wskazanej w punkcie II opisu przedmiotu zamówienia certyfikacji. Minimalny zakres szkolenia obejmuje następujące 
zagadnienia:  

 rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności, 

 rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym 
osoby starszej, niepełnosprawnej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, 
instytucjonalnego i lokalnego w pracy z tą osobą 

 dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu 
zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej 

 udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od 
rodzaju i stopnia niepełnosprawności 

 nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej, 
niepełnosprawnej w środowisku lokalnym 

 

część VIII - przeprowadzenie szkolenia zawodowego  z zakresu dekorator wnętrz w łącznym wymiarze 80  godzin 
dydaktycznych wraz z egzaminem oraz certyfikacją w standardzie wskazanej w punkcie II opisu przedmiotu 
zamówienia certyfikacji. Minimalny zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:  

 projektowanie i realizowanie wystroju różnego rodzaju wnętrz, m.in. mieszkalnych, przemysłowych, biurowych, 
publicznych itp.; 

 pozyskiwanie potrzebnych materiałów i elementów wystroju; 
 aranżowanie wnętrza, w tym m.in zmiana umeblowania, kolorów ścian, wzorów tapet, oświetlenia, zasłon, firan itp.; 
 współpracowanie z fachowcami w innych dziedzinach oraz ze sklepami, wytwórcami i innymi dostawcami 

materiałów i wyrobów wnętrzarskich; 
 organizowanie i nadzorowanie prac remontowych; 
 organizowanie i/lub przeprowadzanie sesji zdjęciowych wnętrz; 
 zapoznawanie się z literaturą fachową i śledzenie najnowszych trendów w zakresie aranżacji wnętrz; 
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowe programy szkolenia z rozbiciem na moduły i 
godziny przeznaczone na poszczególne zagadnienia przed podpisaniem umowy. 

3. Zakres usługi: przeprowadzenie 8 szkoleń/kursów zawodowych, każdy w wymiarze 80 godzin, dla 8 grup. 
Zamawiający planuje 8 grup około 10 osobowych, jednakże ilość osób w poszczególnych grupach może ulec 
zmianie. Grupa może liczyć max. 10 osób i min. 6. Liczba 80 uczestników projektu i liczba 8 grup szkoleniowych 
będzie niezmienna. W związku z niemożliwością określenia ilości osób na poszczególne szkolenia (zakres szkolenia 
wynika z IPD uczestnika projektu) Zamawiający w ramach Postępowania nie gwarantuje żadnej określonej liczby 
osób skierowanych na szkolenie (liczba uczestników poszczególnych szkoleń zależeć będzie od ich potrzeb 
szkoleniowych, które zostaną określone w trakcie realizacji projektu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych.  
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4. Przez realizację usługi  Zamawiający rozumie: 
a/ zapewnienie dyspozycyjnych trenerów/wykładowców do realizacji usługi 
b/ przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników 
c/ przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej szkolenia 
d/ przeprowadzenie egzaminu końcowego 
e/ certyfikację 
f/ ubezpieczenie uczestników szkolenia na czas jego trwania. 
g/ zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz sprzętu w trakcie 80 godzin szkolenia dla każdego z uczestników 

szkolenia, czyli zapewnienie wymaganego i zgodnego z tematem szkolenia materiału do zajęć praktycznych, które 
stanowią 85% każdego ze szkoleń (dla przykładu w ramach szkolenia malarz/tapeciarz: tynk, kafelki, farba, pędzle, 
wiaderka, materiały dekoracyjne, itp.). Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia stanowiska prac praktycznych 
dla każdego uczestnika. 

h/ zapewnienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla każdego uczestnika, zgodnie z typem szkolenia (dla 
przykładu w ramach szkoleń kosmetycznych: fartuchów, maseczek, rękawiczek, ubrań roboczych, w tym obuwia). 
5. Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia musi dysponować sprzętem niezbędnym do prowadzenia 

zajęć. 
6. Prowadzenie i przekazanie dokumentacji poświadczającej przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji. 
7. Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest do: 
a. zapewnienia odpowiedniego poziomu, metodyki oraz liczby godzin kursu w  celu należytego przygotowania 

uczestników projektu do nabycia kwalifikacji zgodnie z rozumieniem niniejszego zapytania ofertowego, 
b. zapewnienia odpowiedniego procesu walidacji oraz certyfikacji tak by uczestnik projektu przy jego odpowiednim 

zaangażowaniu mógł nabyć kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez Ministerstwo Rozwoju - 
informacje jak interpretować wskazane wymaganie zostały przedstawione pod linkiem:  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-
postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/ 

8. Miejsce realizacji zamówienia: Schronisko dla Bezdomnych w Lubojence, ul. Prosta 99 lub Schronisko dla 
Bezdomnych w Mariance Rędzińskiej, ul. Srebrna 25. 

9. Termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2020 do 30 listopada 2021, zgodnie z harmonogramem przygotowanym 
przez Zamawiającego. W roku 2020 planowane są 4 grupy i tyle samo w roku 2021. 

10. Przez 1 godzinę szkolenia rozumie się 45 minut (godzina dydaktyczna). 
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia w ramach podwykonawstwa: 

a/ przeprowadzenie procesu walidacji a w tym egzaminów końcowych, uprawnionym do tego podmiotom  
b/ przeprowadzenia procesu certyfikacji, a w szczególności i egzaminu potwierdzającego nabycie określonych 
kompetencji uprawnionym do tego podmiotom. 

 

III. Cel zamówienia: Nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji odpowiadających potrzebom lokalnego rynku 
pracy. 
 

IV. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1. Charakterystyka grupy: osoby w kryzysie bezdomności, w wieku 18-60/65 lat, w tym 10 kobiet, 70 mężczyzn.  
2. Usługa musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych: łatwy język.  
3. Usługa musi być realizowana w siedzibie placówki wskazanej w pkt. II.6.  
4. Szkolenia co do zasady powinny być organizowane w godzinach niekolidujących z obowiązkami osób 

przebywających w w/w ośrodku: od 8:00 do 20:30 w dni robocze oraz soboty i niedziele, maksymalny czas 
szkolenia to 8 godzin dydaktycznych dziennie. Inny wymiar dzienny godzin musi zostać uzasadniony przez 
prowadzącego i zaakceptowany przez Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i Dyrekcją 
Schroniska w Lubojence. 

IVA. Obowiązki wykonawcy: 
1. Prowadzenie dokumentacji zajęciowej – listy obecności, listy potwierdzeń realizacji usług itp. Zamawiający 

przekaże wykonawcy odpowiednie druki. 
2. Przeprowadzenie egzaminu weryfikującego wskaźnik nabycia kwalifikacji.  
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3. Przeprowadzenie testów wiedzy badający poziom wiedzy przed i po warsztatach kwalifikacji zawodowych (pre i 
post testu) wskazującego uzyskany docelowo poziom kwalifikacji (zgodnie z zaakceptowaną formą weryfikacji 
uzyskania kompetencji). 

4. Informowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo gdy taka nastąpi, nie później niż dnia 
następnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie 
realizacji usług w ramach projektu. 

6. Zamawiający przeprowadzi po każdej grupie szkoleniowej ankietę ewaluacyjną monitorującą realizowanie zajęć 
przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania uczestników o współfinansowaniu kursów ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Wydania Uczestnikowi dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, 
9. Przekazanie Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć oraz 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego nabycie przez uczestnika 
kwalifikacji w terminie do 2 dni po ukończeniu kursu.  

10. Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest do: 
a) zapewnienia odpowiedniego poziomu, metodyki oraz liczby godzin kursu w  celu należytego przygotowania 

uczestników projektu do nabycia kwalifikacji zgodnie z rozumieniem niniejszego zapytania ofertowego, 
b) zapewnienia odpowiedniego procesu walidacji oraz certyfikacji tak by uczestnik projektu przy jego odpowiednim 

zaangażowaniu mógł nabyć kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez Ministerstwo Rozwoju 
- informacje jak interpretować wskazane wymaganie zostały przedstawione pod linkiem :  

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/uzyskiwanie_kwalifikacji_projekty_wspolfinansowanych_z_efs_2016_07_25  
 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą , które spełniają następujące warunki:  
1. Wykonawca akceptuje treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków. 
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania,  
3. Posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.2016.645 z późn. zm.)  

4. Dysponuje doświadczeniem w realizacji szkoleń/kursów zbieżnych merytorycznie z zakresem objętym 
zamówieniem tj. zrealizował minimum 2 usługi w ilości co najmniej 80 godzin szkoleniowych każda w okresie 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie.  

5. Dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia (delegowany pracownik / pracownicy posiadają min. 2 letnie 
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć, których dotyczy oferta).   

6. Posiada uprawnienia bądź zapewnia podmiot uprawniony do przeprowadzenia procesu walidacji oraz certyfikacji w 
zakresie prowadzonego szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi na stronie internetowej: 
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/uzyskiwanie_kwalifikacji_projekty_wspolfinansowanych_z_efs_2016_07_25  
 
- weryfikacja na podstawie załączanego do oferty oświadczenia o zapewnieniu odpowiedniego procesu walidacji i 
certyfikacji w celu nabycia kwalifikacji przez uczestników i/lub dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
przez Wykonawcę lub zapewnienie podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia – załącznik nr 5 do 
zapytania ofertowego oraz metodologii przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji – dokument należy 
dołączyć do oferty. 

 

Doświadczenie w realizacji szkoleń weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania – 
„Wykaz doświadczenia ” i wskazanych tam ilości usług wraz zakresem godzinowym. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług (referencje/ 
umowy cywilno-prawne z potwierdzeniem prawidłowo wykonanej umowy/ zaświadczenia o prawidłowym wykonaniu 
usługi itp.). Pozycje wymienione w załączniku nr 2 dotyczące doświadczenia , do których nie zostaną przedstawione 
dokumenty potwierdzające – nie będą brane w ogóle pod uwagę przy obliczaniu kryterium. Brak załączników w postaci 
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dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w załączniku nr 2 skutkuje odrzuceniem oferty. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów, 
wymienionych w pkt VII dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”. 
 

VI. Wykluczenia z udziału w postepowaniu: 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 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  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. 
 

VII. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w punkcie V 
niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów:   
 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 
1. Cena 60 

2. Gotowość świadczenia szkoleń na rzecz uczestników projektu w terminie 30 

3 Klauzule społecznościowe  10 
 

Ocena ofert: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem 
 

kryterium „cena” 
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty: 
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)  
C min – najniższa cena spośród ofert  
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej  
 

1. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie 
powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. 
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji 
zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji.   
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i 
pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi, ewentualnego zakwaterowania oraz 
wyżywienia. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu 
zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności 
mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę. 
4. Cena deklarowana w ofercie za „koszt szkoleń zawodowych” jest ceną jednostkową brutto za 1 uczestnika szkolenia. 
Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż ilość osób na poszczególne szkolenia może być różna – zgodnie z informacjami w 
pkt. II.4 Ostateczna kwota wypłacona Wykonawcy uzależniona będzie od liczby osób objętych szkoleniami. 
5. Cena deklarowana w ofercie za koszt: certyfikacji, egzaminu i ubezpieczenia jest ceną jednostkową brutto 
przypadająca na 1 uczestnika szkolenia. Ostateczna kwota wypłacona Wykonawcy uzależniona będzie od liczby osób 
objętych szkoleniami. 

 

Kryterium „Gotowość świadczenia szkoleń na rzecz uczestników projektu w terminie” 
Ocena kryterium nr 2 – Gotowość świadczenia szkoleń na rzecz uczestników projektu w terminie 
 

Lp.  Znaczenie: 
1. 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 30 pkt. 
2 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 20 pkt. 
3 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 10 pkt. 
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4 powyżej 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 0 pkt. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium gotowość świadczenia szkoleń na rzecz 
uczestników projektu wynosi 30. 

Wykonawca składa oświadczenie jako osobny załącznik, w którym wskazuje gotowość świadczenia szkoleń, zgodnie z 
powyższą tabelką. Nie złożenie oświadczenia będzie powodować odrzucenie oferty, z uwagi na niemożność jej 
ocenienia. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
 

Kryterium „Klauzule społecznościowe” 
K 3 – oceniane na zasadzie zero jedynkowej, „spełnia/nie spełnia”. 
Wykonawca który spełni kryterium otrzyma 10 pkt, wykonawca który nie spełni kryterium otrzyma 0 pkt. 
 

Punkty zostaną przyznane Wykonawcom będącymi podmiotami ekonomii społecznej lub innym podmiotom na 
podstawie Oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych (Załącznik nr 4 do formularza ofertowego), zawierającego 
informacje, że w realizację zamówienia będą zaangażowanie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, matki samotnie wychowujące dzieci. Spełnienie klauzuli społecznej 
oznacza zaangażowanie na umowę o pracę przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia minimum 1 osoby 
spełniających ww. warunki.  
Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) utrzymania zatrudnienia w/w osoby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym, 
b) przekazywania na każde wezwanie Zamawiającego, informacji i dokumentów o zatrudnieniu osób spełniających 
warunki o których mowa powyżej 
c) w przypadku nie spełnienia warunku o którym mowa w pkt. a) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary 
umownej Zamawiającemu, w wysokości 15 % wartości umowy. 
 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 4. Brak Załącznika nr 4, 
skutkuje odrzuceniem oferty.   
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: 
OPW (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2 + K3  
 

VIII.  Sposób przygotowania oferty: 
1. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć: 

a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – z datą i czytelnym podpisem. 
b. Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia – do zestawienie należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje 

w nim zawarte  
c. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
d. Oświadczenie o spełnieniu bądź niespełnianiu kryterium: aspektu społecznego – załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego. 
e. Oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień lub zapewnieniu odpowiedniego procesu certyfikacji i 

walidacji szkoleń zawodowych – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
f. Opis metodologii przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji  
g. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 
h.  Odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS) 
i. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika    

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 
 

2. Oferty złożone po terminie, niekompletne (brak jakiego jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w pkt. a do h, w tym 
dokumentów potwierdzających informacje z zał. Nr 2.), częściowe lub wariantowe będą odrzucone. Oferta zostanie 
odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
 

IX. Dodatkowe uwagi: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na każdą z części od 1 do 8. 
2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów 
jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.  
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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 dopuszcza możliwość powierzenia w ramach podwykonawstwa: 

a/ przeprowadzenie procesu walidacji a w tym egzaminów końcowych, uprawnionym do tego podmiotom  
b/ przeprowadzenia procesu certyfikacji, a w szczególności i egzaminu potwierdzającego nabycie określonych 
kompetencji uprawnionym do tego podmiotom. 

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawarcia z Zamawiającym umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
2. Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (realizująca 
zamówienie osobiście) – będzie ona zobowiązana do realizacji przedmiotu zapytania osobiście na podstawie umowy 
zlecenia oraz wypełniania kart czasu pracy. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020, w okresie realizacji umowy osoba ta: 
a. nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WSL na podstawie stosunku 
pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie oraz 
b. posiada możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi, tj.  
łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 
i FS (Fundusz Spójności) oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych 
podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę spełniającą wymagania. 
 

XI. Informacja o możliwości zmiany w umowie 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany 
w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego 
aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu: 
1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia (zmiana miejsca 
realizacji usługi, zmiana ilości godzin wsparcia, itp.); 
2. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 
3. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
4.  zmian umowy o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawarł z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 
 

XII. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty prosimy składać do 06.04.2020 r. do godz. 24:00 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej  na adres email:  
strefab@agape-czestochowa.org (zeskanowane podpisane i skompresowane pliki PDF) lub poczty tradycyjnej, lub 
złożona osobiście na adres Biura Projektu Zamawiającego: ul. Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Oferta – kursy zawodowe”. Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, w przypadku 
poczty elektronicznej data i godzina wpłynięcia oferty. 
Osoba do kontaktu: Kazimierz Słobodzian  pod nr tel. 34 3627866 w godz. od 10:00 do 14:00. 
Uwaga! Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego rekomenduje się wysłanie oferty pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną. 
 
 
Z poważaniem 
Kazimierz Słobodzian 


