
 
 

 

  

 

 

Radom, dn. 06.11.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/GW/2017 

na przeprowadzenie kursu wspomagającego komputerowego w ramach projektu „Od aktywnej integracji do 

samorealizacji” gdzie Wnioskodawcą jest Gmina Wierzbica, Realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wierzbicy a Partnerem Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze  

 

I. Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 

 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze 

Ul. Warszawska 5/7 

35-205 Rzeszów 

e- mail altum@altum.pl 

II. Tryb wyboru 

oferty 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu  

o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

III. Przedmiot 

zamówienia 

 

CPV:80533200-1- Usługi szkolenia komputerowego 

IV. Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kursu wspomagającego 

komputerowego dla 40 uczestników projektu „Od aktywnej integracji do 

samorealizacji” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020.  Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Wierzbica, Realizatorem Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy a Partnerem Towarzystwo ALTUM 

Programy Społeczno- Gospodarcze. Umowa podpisana będzie z Partnerem projektu, tj 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze. 

V. Szczegółowy 

opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kursu wspomagającego 

komputerowego dla 40 uczestników projektu „Od aktywnej integracji do 

samorealizacji” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

Uczestnikami kursu są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym  

z terenu Gminy Wierzbica 

 

Kurs wspomagający komputerowy to kurs podstawowych umiejętności obsługi 

komputera. 

Czas trwania kursu: 30h/grupa (5 spotkań * 6h/spotkanie) 

Liczba grup: 4.  

Liczba osób w grupie: 10 osób  (w tym mogą znajdować się osoby  

z niepełnosprawnościami) 

Kurs będzie się odbywał na terenie gminy Wierzbica, po utworzeniu każdej 10 

osobowej grupy. 

 

Każdemu Uczestnikowi projektu musi przysługiwać 1 stanowisko komputerowe. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres tematyczny: 

 

1. Budowa komputera: 

2. Podstawy obsługi komputera: 

 uruchamianie, wyłączanie, obsługa myszki, klawiatury i monitora, 

 aplikacje wbudowane w system operacyjny, 
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 foldery, pliki, dokumenty, 

 WordPad, Paint, 

3. Korzystanie z Internetu: 

 podłączenie komputera do Internetu, 

 obsługa przeglądarki Internetowej, 

 wyszukiwanie informacji, 

 popularne serwisy internetowe, 

 poczta elektroniczna, 

4. Zastosowania 

 katalogowanie i przeglądanie zdjęć – współpraca z aparatem fotograficznym, 

 odtwarzanie muzyki, 

 oglądanie filmów, 

 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

- rzetelnego i terminowego prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, zgodnie  

z wymogami projektu, w szczególności prowadzenie list obecności, dzienników zajęć, 

przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych na początku i na zakończenie kursu,  

- prowadzenia dokumentacji fotograficznej szkolenia 

- niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie telefonicznej lub e-mail  

o nieobecnościach Uczestników na zajęciach oraz wszelkich zaistniałych problemach. 

- organizacji zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym 

- informowania Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

W ramach kursu zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku, maksymalnie po 

6 h dziennie. Zajęcia powinny się kończyć najpóźniej o godzinie 18.00.  

 

Termin realizacji szkoleń: listopad2017- czerwiec 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Warunki 

udziału w 

postępowaniu 

wraz z opisem 

dokonywania 

oceny ich 

spełnienia 

 

 

 

Istotne warunki zamówienia: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów 

przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 

2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących zajęcia w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych 

podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią 

obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do 

jego aktualizacji podczas trwania umowy.  

3. Osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona  

w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której 

IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy 

chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które 

rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób 

skierowanych na zajęcia, a w przypadku, gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, 

Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie,  

w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w zajęciach. 

 



 
 

 

  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania zamówienia. 

Trener  powinien spełniać następujące warunki: 

a) posiadać wykształcenie wyższe informatyczne  – do oferty należy dołączyć 

kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

b)  posiadają dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń informatycznych lub 

przeprowadzone ponad 120 h szkoleń komputerowych w okresie ostatnich trzech lat od 

daty upublicznienia zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wykaz 

przeprowadzonych szkoleń oraz rekomendacje lub poświadczenie prawidłowego 

przeprowadzenia usługi 

 

Wykonawcy niespełniający ww. warunków zostaną odrzuceni. 

VII. Informacje o 

wykluczeniu 

Z udziału w postępowaniu wyłączeni są Wykonawcy, którzy powiązani są  

z Zamawiającym 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.  

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego 

oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 

VIII Oferta 

częściowa 
Nie dotyczy  

IX. Termin 

wykonania 

zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: listopad 2017 – czerwiec 2018 

w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w harmonogramie. 

X. Przygotowanie 

Oferty 

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 

14.11.2017 r. do godziny 9.00 w formie papierowej w biurze projektu Partnera: 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, Ul. Czachowskiego 34 pok. 

207 ,  26-600 Radom  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,W odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wspomagającego kursu komputerowego w 

ramach projektu „Od aktywnej integracji do samorealizacji”. Nie otwierać do 

14.11.2017 r. do godziny 9:00. 

Otwarcie ofert nastąpi 14.11.2017, o godz. 9.30 

- Osoba do kontaktu z Zamawiającym: Joanna Kowalik- Kierownik projektu,  

tel: 603634099, 48/363 91 52 w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00 

Oferta musi zawierać następujące elementy:  

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  

2. Załącznik nr 2 do zapytania – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych z Zamawiającym, 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia trenera 

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie 

Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert – jeśli dotyczy. 

 



 
 

 

  

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla 

oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez 

Wykonawcę 

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.  

W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.  

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

Składając ofertę wspólnie z innymi podmiotami, każdy z nich musi załączyć do oferty 

dokumenty: 

a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,  

b) wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert,  

z którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości. 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy. 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ: 

Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający przekazuje 

Oferentom drogą elektroniczną na adres jlech@altum.pl  

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami może odbywać się: 

a) pisemnie 

b) elektronicznie 

Pytania do treści zaproszenia: 

a) Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 

Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynęło do Zamawiającego po 

upływie terminu o którym mowa punkcie a) powyżej, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. 

XI. Warunki 

unieważnienia 

postępowania 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 

 

XII. Kryteria 

wyboru oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty to: 

1.Cena – 70pkt 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 

obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 70 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert, 

C0 - cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 

70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania 

umowy. 

 

3. Doświadczenie Trenera – 30pkt 

Przez doświadczenie rozumie się liczbę godzin  przeprowadzonych  kursów 

komputerowych 

W ramach tego kryterium punkty będą przyznawane następująco: 

a)  poniżej 120  -0pkt. 

b) 121- 300  – 10 pkt 

c) 301- 500 – 20pkt 

d) 501 i powyżej  – 30 pkt 



 
 

 

  

 

Maksymalnie można uzyskać 30 pkt 

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego 

wzoru: 

D = (D0 : Dmax) x 30 

gdzie: 

D - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Dmax – maksymalna liczba godzin  przeprowadzonych szkoleń spośród ważnych ofert, 

D0 -  doświadczenie badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium 

doświadczenie wynosi: 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca powinien dołączyć referencje 

lub inne poświadczenie wykonania zadania 

Ostateczna ilość punktów (S) będzie obliczana wg następującego wzoru: 

S = C+D  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

(S). 

W ramach kryteriów 1,2 łącznie można uzyskać 100 punktów 

 

 

 

 

XIII. Ocena i 

wybór 

najkorzystniejszej 

oferty 

 

 

 

 

 

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją 

ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących 

złożonej oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie 

ceny oferty z wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną w przypadku, gdy cena 

tej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia”  

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.  

W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym 

zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych. 

 

XIV. Dodatkowe 

informacje 

 

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy  

z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, 

jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz  

z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

etapie bez podania przyczyny.  

5. Każdy Oferent w ofercie podaje cenę brutto. 

6.Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą  

w złotych polskich.  

7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie 

faktury/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego 

zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.  

8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez 

Zamawiającego transzy z MJWPU w Warszawie. Z tego tytułu nie należą się 

Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę. 

9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z 



 
 

 

  

 

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności 

nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć 

dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej  

i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu 

dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.  

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez 

Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych 

przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków 

podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek 

uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy 

niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz 

nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć 

dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i 

sposobu ich prowadzenia, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą 

poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich 

części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

 


