
 

Zapytanie ofertowe 

1. Zamawiający 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. 

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska 

Ul. 11. Listopada 1, 77-100 Bytów 

Tel. 59 822 74 02 

e-mail: pce@marmolowski.pl 

www.marmolowski.pl 

 

2. Przedmiot i termin realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń  
w zakresie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych zgodnie z sylabusem ECCC 
DIGCOMP na terenie województwa zachodniopomorskiego dla osób ze Specjalnej Strefy 
Włączenia WZP, w tym dla osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia i innych. 
Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Komputerowa Akademia” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o 
niskich kwalifikacjach i osób starszych    w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania 
technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.  

2. Termin realizacji zamówienia: do X. 2018 r.  
 

3. Kod CPV zamówienia 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80533000-9 Usługi zapoznania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe 

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić usługę obejmującą przeprowadzenie szkolenia z 

zakresu ECCC DIGCOMP, z trzech wybranych modułów (Informacja lub Komunikacja lub Tworzenie 

treści lub Bezpieczeństwo lub Rozwiązywanie problemów) w wymiarze 72 godzin dla 10 

Uczestników projektu powyżej 18 roku życia (po 24 h na moduł). Szkolenie realizowane będzie na 

3 poziomach: A-podstawowym lub B-średniozaawansowanym lub C-zaawansowanym (w 

zależności od wyniku testu). 

2. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do niedzieli  w godzinach od 8:00 do 20:00. Wykonawca 

ustali dokładne terminy i godziny szkoleń, które będą najbardziej optymalne dla Uczestników. 

3. Jedna godzina szkolenia równa się 45 minut.  

4. Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, który jest 

zobowiązany przekazać ww. harmonogram Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem zajęć. Zmiany w harmonogramie dokonywane przez Wykonawcę będą 

przekazywane do Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia. 

5. Zajęcia i egzaminy będą odbywać się w salach udostępnionych przez Wykonawcę, wyposażonych 

w odpowiedni sprzęt komputerowy ( każdy Uczestnik będzie mieć do dyspozycji samodzielne 

stanowisko komputerowe) oraz dostęp do Internetu. 



 

 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy m. in.: 

• wsparcie przy rekrutacji oraz dostarczenie do Zamawiającego prawidłowo wypełnionych 

dokumentów rekrutacyjnych (wzory od zamawiającego), z zastrzeżeniem, że jedna grupa 

szkoleniowa składać się będzie z 10 osób: 

*min. 8 osób o niskich kwalifikacjach 

*min. 1 osoba w wieku powyżej 50 roku życia 

*min. 1 osoba spoza ww. grup; 

• przeprowadzenie testu przydzielającego do poszczególnych grup zaawansowania; 

• prowadzenie szkoleń zgodnie z sylabusem szkoleń ECCC DIGCOMP w wymiarze 72h; 

• prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (wzory od 

Zamawiającego) oraz przekazywanie ich Zamawiającemu, tj.: 

*test kwalifikujący, 

*lista obecności na szkoleniach, 

*dziennik zajęć, 

*ankieta ewaluacyjno-monitoringowa na zakończenie szkolenia, 

*wydruk materiałów szkoleniowych i przekazanie go  uczestnikowi za potwierdzeniem 

odbioru, 

*raport egzaminatora z przeprowadzonych egzaminów, 

*lista obecności uczestników projektu na egzaminach, 

*lista potwierdzająca odbiór certyfikatów przez uczestników szkoleń ( certyfikat po 

stronie Zamawiającego); 

• zagwarantowanie jednodaniowego obiadu oraz serwisu kawowego ( kawa, herbata, 

woda, cukier, suche ciastka, naczynia jednorazowe itp.) na każdy dzień szkolenia dla 

każdego uczestnika - odbiór potwierdzony przez każdego uczestnika na listach 

potwierdzających własnoręcznym podpisem; 

•  przeprowadzenie egzaminu ECCC DIGCOMP z każdego modułu (jeden uczestnik 3 

egzaminy, czyli cała grupa to 30 egzaminów) 

• przekazanie w wersji elektronicznej minimum 5 zdjęć z realizacji szkolenia. 

 

5. Rozliczenie nastąpi po:  

 

• przekazaniu Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: 

*formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty rekrutacyjne, 

*deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

*test kwalifikujący, 

*lista obecności na szkoleniach, 

*dziennik zajęć, 

*ankieta ewaluacyjno-monitoringowa na zakończenie szkolenia, 

*lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, 

*lista potwierdzających korzystanie przez uczestników szkoleń z serwisu kawowego, 

*lista potwierdzających korzystanie przez uczestników szkoleń projektu z obiadów w 

trakcie szkolenia ECCC DIGCOMP, 



 

 

*raport egzaminatora z przeprowadzonych egzaminów, 

*lista obecności uczestników projektu na egzaminach, 

*lista potwierdzająca odbiór certyfikatów przez uczestników szkoleń ( certyfikat po stronie 

Zamawiającego);  

• przedstawieniu Zamawiającemu rachunków/faktur za realizacje usługi. 

 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trenera, który:  

• posiada minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń (tj. w ciągu 2 różnych lat 
kalendarzowych przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu ICT (TIK)) 

• posiada wykształcenie wyższe. 
 

Wykonawca musi: 

• posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: czynny 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 (tekst jednolity Dz.U.2015.149 z późn. zm.)  

 

7. Sposób przygotowania oraz sposób i termin złożenia oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.  

2. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego: 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska 

e-mail: iwona.zakrzewska@marmolowski.pl 

Z dopiskiem: Oferta dot. prowadzenia szkoleń ECCC DIGCOMP 

 

3. Termin składania ofert upływa 26.10.2017 r.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania 

ofertowego, a zwłaszcza opisu zmówienia, a także Wykonawca nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu. 

6. W związku z odrzuceniem lub niewybraniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

przeciwko Zamawiającemu. 

7. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

8. Termin związania ofertą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu terminu składania oferty. 

 

9. Kryteria oceny ofert: 



 

 

 

Cena brutto za całą usługę szkoleniową dla 1 grupy. 

 

10. Wybór Wykonawcy: 

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca/wykonawcy, którzy przedstawią 

najkorzystniejszą cenowo ofertę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 

Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. 

W powyższych przypadkach Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem 

Zamawiającego.  

3. W przypadku gdy najkorzystniejsza z ofert złożona przez Wykonawcę przekroczy kwotę, 

zarezerwowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia  Zamawiający może 

przeprowadzić z nim pisemne negocjacje. 

4. Zamawiający wybierze kilku Wykonawców w celu zrealizowania szkolenia dla 24 grup. 

 

11. Informacje nt. zapytania 

1. Dodatkowych informacji nt. zapytania ofertowego udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów – 

tel. 730 002 974, e-mail: iwona.zakrzewska@marmolowski.pl 

2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji edytowanej zostanie opublikowane na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.marmolowski.pl . 

 

12. Załączniki:  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

 

 

 

 

 

 

 

Bytów, dnia 16.10.2017 r.  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy  

mailto:iwona.zakrzewska@marmolowski.pl
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.marmolowski.pl/


 

 

 

 ……………………………………………………………………..……. 
            (Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy) 
 
……………………………………………..……………………………… 
       (Adres siedziby/zamieszkania Wykonawcy) 
 
…………….……………………………………..………………………. 
                  (Regon/NIP – jeśli dotyczy) 
 
…………….……………………………………..………………………. 
                       (Adres e-mail, nr tel.) 
 
 

Zamawiający:  
 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. 

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska 

Ul. 11. Listopada 1, 77-100 Bytów 

 

Formularz ofertowy 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prowadzone  
zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczące prowadzenia szkoleń ECCC DIGCOMP w ramach 
projektu „Komputerowa Akademia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 
8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych    w 
zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i 
porozumiewania się w językach obcych. 
 
Przedstawiam następującą ofertę: 
 

Proponowana cena brutto w PLN za usługę szkoleniową przeprowadzoną dla 1 grupy 

 
……………………………………………………………………………………………………..…PLN 
 
(słownie złotych: …………………………………………..….……………………………………………………………………………) 

Liczba grup, dla których wykonawca deklaruję realizację szkolenia 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

1. Oświadczam, że w ramach wskazanej ceny brutto zostały uwzględnione wszystkie 

potrącenia/koszty jakie musi dokonać Wykonawca w związku z realizacją zajęć na szkoleniach oraz 

jakie ponosić będzie Zamawiający (m. in. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych).  Oferta zawiera cenę brutto łącznie z podatkiem VAT. W cenie 

uwzględniono wszystkie koszty jakie będzie musiał ponieść Zamawiający w związku z realizacja 

zamówienia, w tym podatek VAT.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i załącznikami do niego i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Potwierdzam termin realizacji zamówienia. 

4. Potwierdzam termin związania ofertą wskazany w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

potwierdzam prawdziwość wyżej podanych informacji. 

      
 …………………………………..……..                                                     
       (miejscowość i data)              
                                                                                                 

                                                                                        …………………..………………………………………………………… 
                                                                                                          (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

                                                                                                             + pieczęć Wykonawcy - jeśli dotyczy) 

 

 

 

 

 

 

 


