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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze  
ul. Warszawska 5/7 
35-205 Rzeszów 
NIP:  8131086874 

REGON:  690279105 

Strona internetowa: http://www.altum.pl 

Adres e-mail: altum@altum.pl 

Telefon:  0178522760 

Osoba do kontaktu: Wiesław Kąkol 
 
 
 
II. PODSTAWA PRAWNA – OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 
 
Opracowanie przygotowane zostało na podstawie poniższych dokumentów: 

1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

2. Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności  
w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół 
Rolniczych w Trzcinicy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014–2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 
9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.  Numer projektu: RPPK.09.02.00-18-0011/16, o  wartości 
szacunkowej zamówienia poniżej 209 tys. euro. 
 
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób: 

1. Zamieszczono w bazie konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnoscśći.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

2. Strona www przedsiębiorstwa Zamawiającego: http://www.altum.pl, 
3. Zapytanie zostało wysłanie do 3 potencjalnych Wykonawców, 

 
 

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

https://bazakonkurencyjnoscśći.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

          

 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół 
Stowarzyszenia Absolwentów w Trzcinicy. 
 
 
Zadanie 1 
„Praca z uczniem uzdolnionym. Praca z uczniem z trudnościami w nauce” – dla 19 nauczycieli w wymiarze 24 h 
(każdy nauczyciel). 
Cel szkolenia: 
nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności pracy z uczniem zdolnym , efektywnych metod wykorzystywanych 
do pracy z takim uczniem, jak rozpoznać u uczniów zdolność , rodzaje zdolności, jak tworzyć klimat sprzyjający 
rozwojowi zdolności, dowiedzą się jak pomóc uczniom z trudnościami, jakie są przyczyny, skutki trudności w 
nauce efektywne metody pracy z uczniem z trudnościami. 
Zadanie 2  
 „Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik wspomagających kreatywność uczniów, samodzielną pracę, 
wykorzystanie metody odwróconego modelu nauczania, realizacji zajęć z wykorzystaniem metody projektu” – 
dla 19 nauczycieli 24 h(każdy nauczyciel). 
Cel szkolenia: 
Nauczyciele nabędą wiedzę z zakresu technik wspomagających kreatywność uczniów , zachęcania uczniów do 
samodzielnej pracy, wykorzystania do pracy z uczniami metody projektu. 
Zadanie 3 
„Jak efektywnie uczyć – podejmowanie działań zwiększających efekty kształcenia” – dla 19 nauczycieli w 
wymiarze 24 h (każdy nauczyciel). 
Cel szkolenia: 
Nauczyciele nabędą wiedzę na temat metod mających uskutecznić nauczanie, jak uświadamiać rodzicom i 
uczniom celowość podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych, motywować rodziców i inne 
osoby do wspólnego działania wspierającego realizowanie programu. 
Zadanie 4 
 „Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki” – dla 5 nauczycieli w wymiarze 24h. (każdy nauczyciel). 
Cel szkolenia: 
Nauczyciele nabędą kwalifikacje/kompetencje z zakresu sposobów motywowania do nauki matematyki, metod 
aktywizujących, które można stosować na matematyce, organizacji pracy, jak zaangażować i mobilizować 
uczniów, jak zachęcać bez nagród, jak rozpoczynać i jak kończyć lekcję, jak najlepiej wykorzystać czas na lekcji, 
jak zadawać zadania domowe, jak powtarzać materiał i utrwalać wiedzę. 
Zadanie 5 
„Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym” – szkolenie dla 10 nauczycieli, 24h(każdy 
nauczyciel). 
Cel szkolenia: 
Nauczyciele nabędą kompetencje/kwalifikacje z zakresu wiedzy na temat kompetencji kluczowych , 
wprowadzania nowych metod nauczania które owocują aktywnym zaangażowaniem się w zdobywanie 
kompetencji kluczowych . 
Zadanie 6 
 „Metodyka nauczania języka angielskiego” – dla 2 nauczycieli –  24 h(każdy nauczyciel). 
Cel szkolenia: 
Nauczyciele nabędą kwalifikacje/kompetencje z zakresu prowadzenia zajęć językowych w oparciu o 
nowoczesne metody nauczania, najbardziej efektywne rodzaje zadań językowych wraz z przykładami 



 

 

          

zastosowania , gry językowe, zarządzania grupą (motywowanie, nagradzanie, elementy dyscypliny w czasie 
zajęć), rozwijania kreatywności, integracji treści nauczania.  
Zadanie 7 
 „Metodyka nauczania języka niemieckiego” – dla 2 nauczycieli –  24h(każdy nauczyciel);  
Cel szkolenia: 
Nauczyciele nabędą kwalifikacje/kompetencje z zakresu prowadzenia zajęć językowych w oparciu o 
nowoczesne metody nauczania, najbardziej efektywne rodzaje zadań językowych wraz z przykładami 
zastosowania , gry językowe, zarządzania grupą (motywowanie, nagradzanie, elementy dyscypliny w czasie 
zajęć), rozwijania kreatywności, integracji treści nauczania. 
 
Zadanie 8  
„Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów z zakresu kompetencji kluczowych” – dla 19 nauczycieli w 
wymiarze 24 h. (każdy nauczyciel). 
Cel szkolenia: 
Nauczyciele nabędą kwalifikacje/kompetencje w zakresie innowacyjnych i aktywizujących metod 
nauczania, organizacji pracy, jak zaangażować i mobilizować uczniów, jak zachęcać bez nagród, jak 
rozpoczynać i jak kończyć lekcję, jak najlepiej wykorzystać czas na lekcji, jak zadawać zadania domowe, jak 
powtarzać materiał i utrwalać wiedzę . 
 
Wymagania dotyczące szkoleń realizowanych w ramach Zadania od 1 do 8: 
 

a) Szkolenia będą odbywać się w kilkuosobowych grupach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dzielenia większej liczy nauczycieli biorących udział w tym samym szkoleniu ( powyżej 10 osób) na 
kilka grup. Grupa nie powinna liczyć więcej jak  12 osób.  

b) Dzienny wymiar szkoleń nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych, z uwzględnieniem 
niezbędnych przerw. Zajęcia powinny się odbywać od poniedziałku do piątku, jak również w soboty 
z wyłączeniem, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w przedziale godz. 8-18. Przez godziny 
do zrealizowania których jest zobowiązany wykonawca, wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia Zamawiający rozumie godziny dydaktyczne gdzie 1 h = 45 min.  

c) Nauczyciele mogą brać udział w kilku szkoleniach, szkolenia nie mogą się odbywać w tych samych 
godzinach. W tym samym czasie będą się odbywać także szkolenia z ICT i stosowania metod 
eksperymentu. Grafik szkoleń należy dostosować także do tych zajęć, ponieważ ci sami  nauczyciele 
mogą brać udział w innych szkoleniach.  

d) Szczegółowy harmonogram zajęć Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym z 
uwzględnieniem zapisów lit c).  

e) Z uwagi na okres urlopowy w pierwszej połowie sierpnia realizacja szkoleń  w tym czasie może 
okazać się niemożliwa co Wykonawca powinien uwzględnić   w planie szkoleń. Harmonogram 
szkoleń po 1 września musi uwzględniać  szkolenia po godzinach pracy nauczycieli. 

f) zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia 
zajęć objętych programem szkoleń. 

g) program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele 
kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z 
uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów 
dydaktycznych. 

h) zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do realizacji szkoleń spełniających wymagania bhp, 
dostosowanych w miarę potrzeb do osób niepełnosprawnych,  umożliwiających sprawną realizację 
zajęć, wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zakresu tematycznego 



 

 

          

szkolenia. Każda/Każdy z Uczestniczek/Uczestników projektu powinna/powinien być 
wyposażona/wyposażony i mogła/mógł dysponować sprzętem i pomocami dydaktycznymi 
wykorzystywanymi podczas zajęć w szczególności zajęć praktycznych. 

i) zapewnienie materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do 
przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego 
do zajęć (np. zeszyt, długopis, itp.) dla każdego z uczestników szkolenia. Materiały zostaną 
przekazane na własność uczestnikom szkolenia. 

j) zajęcia w ramach szkoleń, zasadniczo winny odbywać się w pomieszczeniach zagwarantowanych 
przez Wykonawcę zlokalizowanych na terenie miejscowości Trzcinica.  Zamawiający dopuszcza 
jednak możliwość przeprowadzania szkoleń w miejscu odległym od miejscowości Trzcinica do 10 
km. Miejsca gdzie będą odbywać się szkolenia maja być  wyposażone w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizacje szkoleń. Pomieszczenia powinne spełniać 
określony standard (odpowiednie warunki szkoleniowe, oprawa gastronomiczna – sala szkoleniowa 
oraz zaplecze gastronomiczne).  

k) W przypadku prowadzenia zajęć w okresie jesienno- zimowym, zapewnienie odpowiednio 
ogrzewanych pomieszczeń. 

l) przekazanie Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych 
oznakowanych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” (wymaganych przez podmioty 
kontrolujące). 

m) ubezpieczenie uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie 
oraz w drodze do i z miejsca szkoleń – od pierwszego do ostatniego dnia szkolenia (kserokopia 
polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przekazać Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem kursu), 

n) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się szkolenia zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Fundusze Europejskie Program 
Regionalny, Podkarpackie przestrzeń otwarta, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, flagą  UE 
z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umieszczać 
informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

o) zapewnienie codziennego cateringu w postaci ciepłych i zimnych napojów (kawa, mleczko do kawy, 
herbata, cukier, soki, woda wg potrzeb uczestników), ciastek bądź kanapek oraz co najmniej 
jednego gorącego posiłku (danie obiadowe) , 

p) prowadzenie bieżącej dokumentacji przebiegu kształcenia (m.in. listy obecności uczestników zajęć 
- potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu, potwierdzenia odbioru 
materiałów szkoleniowych, potwierdzenia otrzymania zimnego oraz gorącego poczęstunku w 
postaci gorącego posiłku, kserokopii dziennika zajęć, ankiet a po zakończeniu szkoleń przekazania 
oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu wraz z kserokopiami zaświadczeń lub certyfikatów 
potwierdzających ukończenie szkolenia (z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym), 

q) niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego (najpóźniej w następnym dniu od zaistniałej sytuacji) 
o absencji uczestników szkolenia  lub rezygnacji z uczestnictwa  w trakcie jego trwania, a także 
innych okoliczności mających wpływ na realizację programu nauczania. Zgłoszenia o nieobecności 
uczestników powinny być dokonywane telefonicznie oraz e-mailowo do Koordynatora projektu, 

r) Przekazanie Zamawiającemu harmonogramu zajęć wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia 
kursu przed rozpoczęciem zajęć każdej grupy uczestników. 

 
 



 

 

          

Inne wymagania: 
 

a) Przygotowanie szczegółowego programu oraz harmonogramu szkolenia w porozumieniu z 
zamawiającym,  

b) Zapewnienie wykładowców/instruktorów z kompetencjami do prowadzenia szkoleń o wskazanej 
tematyce, 

c) Przeprowadzenie egzaminów końcowych sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć 
teoretycznych i praktycznych; 

d) Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie 
krajowym w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I - Zakres 
b) ETAP II - Wzorzec 
c) ETAP III - Ocena 
d) ETAP IV - Porównanie. 

e) po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie –
zaświadczenie obejmujące co najmniej: 

1. informacje o okresie trwania szkolenia, 
2. tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, 
3. podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową prowadzącą szkolenie. 

f) Przedłożenie list obecności uczestniczek/uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach 
oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, korzystanie z posiłków (jeśli 
dotyczy), kopie certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie 
zajęć w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników zajęć, dzienniki 
zajęć. Wykonawca przekaże Zamawiającemu również dokumenty oraz informacje niezbędne do 
rozliczenia szkoleń w ramach projektu w WUP w Rzeszowie . 

g) Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć – dokonanie oceny prowadzonych zajęć za 
pomocą ankiet ewaluacyjnych, 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia udziału w zajęciach osobom wskazanym przez Zamawiającego 
do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
 
Całe zamówienie jest podzielone na zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań. 
 
 
IV. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 

 
                80500000 - 9 – usługi szkoleniowe 
           
 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań wynosi : od dnia podpisania umowy do 30 listopada 
2017r. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA.  
 



 

 

          

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym     
    zapytaniu ofertowym dotyczące:  

1.1. Posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

1.2.  Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, 
1.4.  Pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu 

przedmiotu Zamówienia, 
1.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział  w postępowaniu, nie znajdował  się w stanie      

        likwidacji i nie została w stosunku do niego ogłoszono upadłość, 
 
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 
Jeżeli Wykonawcy ubiegają się o zamówienie wspólnie, każdy z nich jest zobowiązany złożyć powyższe 
oświadczenie. 
 
2. Warunki udziału w postępowaniu/ kryteria dopuszczające:  
 

1) Wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności: 
 
Zamawiający nie wskazuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2) Wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: 
 
 
Zadanie od 1 do 8: 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co 
najmniej 3 szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych lub gimnazjów, trwające każde co najmniej 16h każde 
i każde dla grupy min. 5 nauczycieli  o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia zadania w ramach którego 
składana jest oferta. Metodyka nauczania języka angielskiego oraz metodyka nauczania języka niemieckiego- 
co najmniej 3 szkolenia dla grup co najmniej 2 nauczycieli szkół podstawowych lub gimnazjów każde trwające 
co najmniej 16h każde. 
Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz  
z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie ( załącznik nr 2 Zapytania ofertowego) . 
 

3) Wymagania dotyczące dysponowania potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 

 
Zadanie od 1 do 8 : 
Wykonawca wykaże że dysonuje co najmniej jednym trenerem posiadającym wykształcenie wyższe, min. 2 lata 
doświadczenia w szkoleniu os. dorosłych,  przeprowadzone co najmniej 3 szkolenia dla nauczycieli w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania w ramach którego składana jest oferta, lub wykonawca 
ubiegający się o zamówienie sam wykaże że posiada wykształcenie wyższe, min. 2 lata doświadczenia w 



 

 

          

szkoleniu os. dorosłych,  przeprowadzone co najmniej 3 szkolenia dla nauczycieli w zakresie analogicznym do 
tematyki szkolenia dla zadania w ramach którego składana jest oferta. 
 
Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz potencjału kadrowego ( załącznik nr 
3 do Zapytania ofertowego)  
 
 
3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.  
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem,  w ramach 
której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący 
wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają  w takich relacjach z osobą 
fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.   
 

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub 
kapitałowe, wykonawca składa wraz ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 
do niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się o zamówienie wspólnie, każdy z nich 
jest zobowiązany złożyć powyższe oświadczenie. 
4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu  
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.  
5. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy i odrzuceniem złożonej oferty . 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy gdy: 

a) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
b) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
c) Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę; 
d) Oferta stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 

8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), 
każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 1 i pkt 3 ( tj. załącznik nr 4 i załącznik 
nr 5) . Pozostałe dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu będą traktowane jako 
wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego 
ze wspólników. 



 

 

          

 
 

VII. WADIUM  
 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

Zadania od 1 do 8 – po 300,00 zł każde zadanie 
2) W przypadku składania ofert dla więcej niż jednego zadania wadia należy zsumować. 
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 
4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : 

               -   pieniądzu; 
               -   gwarancjach bankowych; 
               -   gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy    
Zamawiającego nr : 23 8642 1126 2012 1129 0917 0002 z adnotacją: Wadium - Kompleksowe 
zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów w 
Trzcinicy w ramach projektu pn. Poprawa jakości kształcenia Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów 
Szkół Rolniczych w Trzcinicy  Zadanie nr 1 i nr 2 i…………………….” (w zależności od liczby zadań na które 
składana jest oferta). 

6) Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą.  
8) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w 

jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych                                   
w zapytaniu ofertowym i ofercie; 

              – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn                    
             leżących po stronie Wykonawcy; 
             Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została      
            wybrana zaistnieją przesłanki wyżej opisane. 
             Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty    

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno  
obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 
Brak powyższych zapisów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem złożonej oferty. 

9) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie 
decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

10) Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium.  
11) Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże     

              innego numeru rachunku bankowego. 
12)  Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty     

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8. 

13) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium    
niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.  

14) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed     
upływem terminu składania ofert. 

 
 



 

 

          

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 
PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU 
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT. 

 
 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

 

Kryterium Waga (pkt.) 

Cena  70 

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia dla zadania w 

ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich 

trzech  lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie) 

30 

 

1) Cena – waga 70 pkt. (70%); 

 

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru 

 

Pi = C min/Ci x  70  

 

Pi  - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”; 

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert w ramach danego Zadania; 

Ci - cena brutto oferty badanej w ramach danego Zadania 

 

2) Doświadczenie wykonawcy w organizacji szkoleń objętych zamówieniem - waga 30 pkt (30%) 

 

Lp. Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki 

szkolenia dla zadania w ramach którego składana jest 

oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech  lat 

(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

czasie) 

Liczba przyznanych punktów 

1.  3 szkolenia 0 pkt 

2. 4 szkolenia 5 pkt 

3. 5 szkoleń 10 pkt 

4. 6 – 7 szkoleń  20 pkt 

5. 8 i więcej szkoleń  30 pkt 



 

 

          

 

 

 

Ostateczna ilość punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych                                 
w poszczególnych kryteriach. 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów po    

zsumowaniu ww. kryteriów oceny ofert. 

4.  Ocena   spełnienia   warunków   udziału   w   postępowaniu   dokonywana   będzie   w   oparciu   o  

dokumenty złożone   przez   Wykonawcę   w   niniejszym   postępowaniu   metodą   warunku 

granicznego: spełnia / nie spełnia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do cen 

rynkowych. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

 

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia wyznaczonego 

na termin składania ofert.  

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Zamawiający może również przedłużyć 

termin związania ofertą na wniosek Wykonawcy. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej Zadań. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom 
zapytania ofertowego. 

2. Ofertę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
3. Oferta musi zawierać: 

- pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),  

- datę przygotowania i termin ważności oferty; 

- odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny Oferty; 

- cenę za przeprowadzenie szkolenia netto i brutto, wartość podatku VAT o ile występuje, 

- datę/okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

- dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),  

- podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, pieczęć firmową i imienną o ile taką posiada. 

- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści     



 

 

          

   niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz    

   przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone   

   w tych dokumentach. 

4. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 

5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych 

cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli 

występuje.  

6. W przypadku podania kwoty oferty w walucie obcej. Zamawiający w celu porównania wartości ofert 

dokona przeliczenia tej kwoty na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonej przez 

Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień sporządzenia protokołu wyboru 

ofert. 

7. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie 

elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat 

i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów. 

8. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej 

umowy z zastrzeżeniem pkt. XIII, ppkt. 2.  

9. Okres zawiązania ofertą nie może być krótszy niż termin podany w pkt. IX. 

10. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu określone w pkt. VI zaproszenia oraz inne wymagane treścią zapytania ofertowego 

dokumenty. 

11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 

wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY”.  

13. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty 
dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, np. 
aktualny odpis z właściwego rejestru, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny 
dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagane 
dokumenty można złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

14. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo / umocowanie prawne w oryginale. 

15. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 

„za zgodność z oryginałem”. 

16. Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentu/ów stanowiącego/ych 
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. W takim przypadku należy umieścić ten dokument/y w 



 

 

          

odrębnym załączniku wraz z oświadczeniem (adnotacją), że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępniane. 

17. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego w nieprzejrzystej, 
zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany 
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący: 

 
Oferta na zadanie pn. Kompleksowe zorganizowanie  

i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów w Trzcinicy. 
w ramach projektu pn. Poprawa jakości kształcenia Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół 

Rolniczych w Trzcinicy  
Oferta na zadanie/zadania nr………  

 
3. Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2017 r. o godz. 900. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po 

tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.08.2017 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego. 
5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do 

siedziby Zamawiającego. 
6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać 

przedłużenia tego terminu o oznaczony okres. 
 
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert wyłoni najkorzystniejszą ofertę, co zostanie 
udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego 
www.altum.pl oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę.  

3. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępnieni Wnioskodawcy protokół 
z postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to złożonych ofert. 

4. Z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację 
przedmiotu zamówienia. 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.  
6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający podpisze 

umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą 
liczbę punktów. 

7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 

 

http://www.altum.pl/


 

 

          

XIII.  OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 
1.  Termin realizacji zamówienia: 
1.1 Zmiany harmonogramu realizacji – w przypadku otrzymania decyzji jednostki Kontraktującej projekt    
              zawierającej zmiany terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których     

Zamawiający zostanie zobowiązany oraz wynikających z postanowień umowy Zamawiającego  
z Jednostką Kontraktującą, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu    
Zamówienia; 

1.2 Zmiany terminu realizacji umowy wynikającej z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz                                   
w  przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek,  

1.3 W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów  
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do     

               przekazania takich dokumentów Wykonawcy. 
1.4         Na uzasadniony wniosek Zamawiającego. 
2.  Wynagrodzenie Wykonawcy 
2.1 Zmiany stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany. 
2.2  W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenia zakresu świadczenia stanowiącego 

przedmiot umowy m.in. rezygnacji z części usług, gdy realizacja całego zamówienia nie leży                           
w interesie Zamawiającego – o wartość niewykonanych usług. 

3. Inne 
3.1 W przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym        
               wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron; 
3.2 W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siła wyższa,     
               mogące uniemożliwić lub mające wpływ na realizację postanowień umowy. 
3.3. Uzasadnionych zmian zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy. 
3.4. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy gdy zaistnieje potrzeba zmniejszenia lub zwiększenia grupy 

szkoleniowej, za zgodą Zamawiającego. 
3.5. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. 
3.5 Zmiana trenera wskazanego w ofercie jest dopuszczalna tylko w przypadku zapewnienia trenera 

spełniającego minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym na wykazanie spełniania 
warunku dysponowania potencjałem kadrowym dla Zadania w ramach którego oferta była składana. 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie 
pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
 
 
XIV.  DODATKOWE POSTANOWIENIA 

 

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz  warunkowych. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedno lub więcej zadań. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w 
zapytaniu ofertowym zamówień  na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. nie 
przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  



 

 

          

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny, a Wykonawca oświadcza że nie będzie to stanowić podstawy do dochodzenia 
przez niego z tego tytułu żadnych roszczeń.  

5. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy: 
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. 
d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału 

w postępowaniu. 
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz 
zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 
integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa  
i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi o ile taki zostanie wyznaczony. 

8. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego 

jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy 

 o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 

wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (na adres siedziby Zamawiającego), oraz drogą 
elektroniczną (altum@altum.pl ). 

10. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zapłaci wykonawcy cenę po zrealizowaniu i zakończeniu usługi zgodnie z zapisami 

umowy.  

12. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. 

13. W przypadku gdy zmieni się osoba trenera, nowy trener zgłoszony w jego miejsce musi posiadać 

doświadczenie co najmniej w zakresie wymaganym w zapytaniu ofertowym dla danego zadania. 

 
 
                                                                                                                    Rzeszów dn.28.07.2017r 
                                                                                                            Ireneusz Kubiś – Prezes Zarządu 
 

 
Podpis Zamawiającego 

 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 
Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług 



 

 

          

Załącznik nr 3 – Wykaz potencjału kadrowego Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


