Włocławek, dnia 28.03.2022 r.
W związku z realizacją projektu pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców
Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych SUKCES zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania
rynku.
I.

Projekt „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie
społeczne, Podziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy realizacji szkoleń zawodowych i składa się z 3 części:
CZĘŚC I
Przedmiotem zamówienia jest realizacja 150 – godzinnego szkolenia pn.: PRACOWNIK
BIUROWY dla 6 uczestników projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w
tym w obszarze rewitalizacji” (przez przeprowadzenie szkolenia należy rozumieć opracowanie
programu szkolenia, realizację zajęć szkoleniowych, zapewnienie materiałów szkoleniowych
dla uczestników projektu, cateringu, sal szkoleniowych na terenie Miasta Włocławek).
CZĘŚC II
Przedmiotem zamówienia jest realizacja 150 – godzinnego szkolenia pn.: SPRZEDAWCA dla
7 uczestników projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze
rewitalizacji” (przez przeprowadzenie szkolenia należy rozumieć opracowanie programu
szkolenia, realizację zajęć szkoleniowych, zapewnienie materiałów szkoleniowych dla
uczestników projektu, cateringu, sal szkoleniowych na terenie Miasta Włocławek).
CZĘŚC III
Przedmiotem zamówienia jest realizacja 150 – godzinnego szkolenia pn.: PRACOWNIK
GOSPODARCZY Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1 kV dla 7 uczestników projektu
„Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” (przez
przeprowadzenie szkolenia należy rozumieć opracowanie programu szkolenia, realizację
zajęć szkoleniowych, zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu,
cateringu, sal szkoleniowych na terenie Miasta Włocławek).

1. Miejsce realizacji zadania: szkolenia realizowane będą w obiektach/pracowniach
szkoleniowych na terenie miasta Włocławek, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.05.2022 roku, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego.;
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie szkolenia,
po uzgodnieniu z Wykonawcą.
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3. Uczestnicy szkoleń: w szkoleniach wezmą udział uczestnicy projektu tj. 20 osób ze środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności
zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do
objęcia wsparciem pomocy społecznej, niepełnosprawne, osoby doświadczające bezradności
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych zamieszkujących teren miasta Włocławek,;
Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczestników wsparcia, po uzgodnieniu z
Wykonawcą.
4. Liczba godzin szkolenia: 150 godzin grupę ( 1 godz. = 45 min)
5. Wykonawca zobowiązany jest stosować oznaczenie budynku oraz pomieszczeń, w których
realizowane jest szkolenie poprzez wywieszenie plakatów zawierających informacje o
współfinansowaniu szkolenia oraz projektu, w zakresie którego jest realizowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Niezbędne plakaty
informacyjne do oznaczenia miejsca realizacji szkoleń przekazane zostaną Wykonawcy przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie list obecności uczestników na zajęciach, wraz
z wykazem godzin, w których uczestniczyły osoby, wg wzoru przekazanego przez
Zamawiającego i dostarczania ich Zamawiającemu pierwszego roboczego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczą te listy oraz prowadzenie dokumentacji szkolenia
stanowiącej: dzienniki zajęć edukacyjnych, protokoły z egzaminów, rejestry wydanych
dokumentów o ukończeniu szkolenia i inne przekazane przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zmawiającego o wszelkich
nieprawidłowościach w realizacji szkoleń m.in. o wszelkich nieobecnościach uczestników.
8. Usługa szkoleniowa realizowana będzie w sposób rzetelny i terminowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami projektowymi, w tym w zakresie
prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczości, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań
Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestników
projektu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia zajęć .
9. Szkolenie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie
metod, materiałów i narzędzi wykorzystywanych podczas spotkań do indywidualnych potrzeb
uczestników projektu, elastyczne godziny wsparcia), a także zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in. dbałość o sprzęt, minimalną ilość drukowanych
materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku obustronnego i oszczędności tonera) .
10. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do uwzględnienia potrzeb osób
niepełnosprawnych w stopniu równym jak dla pełnosprawnych uczestników szkolenia.
11. Wykonawca świadczył będzie usługi szkoleniowe na podstawie umowy.
12. Wykonawca rozlicza wykonanie usługi szkoleniowej poprzez przedłożenie Zamawiającemu
kompletnej, wypełnionej dokumentacji szkoleniowej, udostępnionej przez Zamawiającego,
oraz protokołu odbioru usługi.
13. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, wsparcie w projekcie realizowane będą z
zachowaniem należytych procedur i środków ochrony sanitarnej .
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia realizacji szkolenia w projekcie
w sytuacji nagłego zwiększenia przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
wywołującego chorobę COVID19 i wprowadzenia w całym kraju/regionie nowych ograniczeń,
obostrzeń i restrykcji. Zamawiający jednocześnie zapewnia, iż realizacja szkolenia będzie
kontynuowana niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej w regionie.
15. W ramach realizowanych szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu w
postaci:
SERWISU KAWOWEGO:
- kawa, herbata, mleko, cukier – bez ograniczeń; drobne słone lub słodkie przekąski typu
paluszki lub kruche ciastka (różne rodzaje) lub owoce – po 150 g/na osobę;
OBIADU (drugie danie) wg poniższej gramatury posiłków:
- mięso / ryba – 200 g;
- surówka – 140 g;
- dodatki skrobiowe – 200 g;
III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy spełnia następujące warunki:
- posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 poz. 1100 z
późn. zm.)
- trenerzy posiadają wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia
umożliwiające przeprowadzenie ww. szkolenia;
- trenerzy posiadają minimum 2 – letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z
danej dziedziny m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych,
biernych zawodowo;
- będzie dysponować podczas szkolenia grupy salą dydaktyczną, przystosowaną do
realizacji zajęć, odpowiadającą m.in. przepisom BHP i P. Poż., dostosowaną do ilości osób
szkolonych z odpowiednią liczbą miejsc i stolików, sprawnym: oświetleniem, klimatyzacją oraz
wentylacją.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca podpisuje
odpowiednie oświadczenie stanowiące integralną część formularza ofertowego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w procedurze rozeznania rynku, dostarczy
niezwłocznie (przed podpisaniem umowy) CV (życiorys zawodowy) potwierdzające wiedzę i
doświadczenie wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje/kompetencje
zawodowe trenerów.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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IV.





Kryteria oceny ofert:
Przy ocenie ofert z poszczególnych części Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
Cena oferty brutto – 100%
Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium:
100.
Sposób dokonania oceny ofert według kryterium „Cena”:
cena brutto najtańszej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty badanej


V.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania rynku i należy
dostarczyć
- w formie papierowej poprzez nadanie go przesyłką pocztową lub kurierską albo poprzez
osobiste dostarczenie do Zamawiającego do biura projektu „Reintegracja społeczna
mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” na adres: ul. Młynarska 1A/3, 87 –
800 Włocławek do dnia 06.04.2022 r. do godz. 15:00
- lub przesłać w formie elektronicznej (scan wypełnionego i podpisanego przez osobę
upoważnioną ze strony Wykonawcy Formularza) na adres: sise.sukces@onet.eu do dnia
06.04.2022 r. do godz. 15:00.
2. Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf w przypadku ofert składanych
w wersji elektronicznej oraz Zamawiający zaleca, by plik wielostronicowy zapisany był w
jednym pliku. W przypadku problemów technicznych spowodowanych niezastosowaniem się
do zaleceń konsekwencje obciążają Wykonawcę.
3. O terminie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu na serwer pocztowy
Zamawiającego, widoczna w treści wiadomości e-mail.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony formularza były zszyte, gdyż nie ponosi
on odpowiedzialności za dekompletację oferty, której kartki nie były odpowiednio spięte.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postepowania.
VI.
OSOBA DO KONTAKTÓW
Dodatkowych informacji dot. Projektu oraz przedmiotu zamówienia udziela p. Elżbieta
Adamczewska nr tel. 54 426 26 66 wew. 11
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Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka,
w tym w obszarze rewitalizacji
(nr RPKP.09.02.01-04-0039/19)

Nazwa Wykonawcy

.......................................................................................

.......................................................................................
Adres Wykonawcy, NIP, nr
telefony, adres e-mail

.......................................................................................
.......................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. rozeznania rynku w ramach projektu „Reintegracja
społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” oferuję
wykonanie zamówienia za kwotę:
CZEŚĆ I cena brutto za
realizację
szkolenia
pn.:
PRACOWNIK
BIUROWY
w
przeliczeniu na 1 uczestnika

................................................... zł

CZEŚĆ II cena brutto za
realizację
szkolenia
pn.:
SPRZEDAWCA w przeliczeniu
na 1 uczestnika

................................................... zł

CZEŚĆ I cena brutto za
realizację
szkolenia
pn.:
PRACOWNIK GOSPODARCZY
Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1
kV w przeliczeniu na 1
uczestnika

................................................... zł
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Jednocześnie oświadczam, iż spełniam/nie spełniam* warunków udziału w postępowaniu,
tj.:
- posiadam wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2021 poz. 1100 z późn. zm.)
- trenerzy posi
adają wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia
umożliwiające przeprowadzenie ww. szkolenia;
- trenerzy posiadają minimum 2 – letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z
danej dziedziny m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych,
biernych zawodowo;
- dysponuje podczas realizacji szkolenia salą/salami, przystosowaną do realizacji zajęć,
odpowiadającą m.in. przepisom BHP i P. Poż., dostosowaną do ilości osób szkolonych z
odpowiednią liczbą miejsc i stolików, sprawnym: oświetleniem, klimatyzacją oraz
wentylacją.

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
data i podpis Wykonawcy
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