
Lubin, 19.04.2018r.

  Ds.05.5.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 TYS. PLN  NA PRZEPROWADZENIE

„KURSU DEKORATORA WNĘTRZ” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„INWESTUJĘ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

W  związku  z  realizacją  projektu  „Inwestuję  w  swoją  przyszłość”  współfnansowanego  przez  Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę za przeprowadzenie Kursu dekoratora wnętrz.

Nr kategorii Nr CPV: 
80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe
80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego 

1. Zamawiający

Powiat Lubin,
w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,
ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

2. Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest zdobycie umiejętności i kwalifkacji zawodowych przez 1 osobę o umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności w ramach projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie Kursu dekoratora wnętrz – 60 h
Termin realizacji: do 30.06.2018 r.
Liczba osób: 1
Wykonawca zapewni wszelkie środki i materiały niezbędne do realizacji zadania oraz egzaminu końco-
wego wewnętrznego.

Wymogi szczegółowe dotyczące realizacji kursów:
Kurs  musi  opierać  się  na  uznawanych  programach  w  danym  proflu  zawodowym  i  prowadzić  do
uzyskania kwalifkacji i/lub kompetencji zgodnie z rozporządzeniami właściwego ministra oraz zapisami
w  „Podstawowych  informacjach  dotyczących  uzyskiwania  kwalifkacji  w  ramach  projektów
współfnansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Wykonawca musi zapewnić:  
Odpowiednio  wyposażone  sale  szkoleniowe  i  egzaminacyjne  na  terenie  miasta  Lubina  (sale
szkoleniowe  muszą  być  przystosowane  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  pozbawione  barier
architektonicznych  np.  podjazd,  winda,  zajęcia  na  parterze),  wraz  z  niezbędnym  sprzętem
i wyposażeniem.
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Program kursu:
1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego programu kursu – z rozpisaniem na

dni i godziny oraz dostarczenia ich do 3 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia w
celu  akceptacji  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  korekty
przedstawionych  dokumentów.  W  przypadku  zastrzeżeń  Zamawiającego  w  powyższym  zakresie
Wykonawca zobowiązany jest  do ich  zastosowania  pod rygorem odstąpienia  od umowy z  winy
Wykonawcy.

2) Program  kursu  powinnien  zawierać  informacje  dotyczące  ich  tematyki  z podziałem  na  zajęcia
teoretyczne i praktyczne oraz informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy
po ich zakończeniu. 

Materiały szkoleniowe:

a) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  materiałów  szkoleniowych (opracowania,
wydruku materiałów szkoleniowych, bądź zakupu podręczników) dla uczestnika kursu. Materiały
muszą być dostosowane do danego rodzaju kursu i powinny pozwalać na samodzielną edukację z
zakresu jego tematyki. 

b) Komplet  materiałów szkoleniowych  dla  każdego uczestnika  kursu  obejmuje:  papierową wersję
materiałów  szkoleniowych,  bądź  podręcznik  spójny  z  zakresem  tematycznym  danego  kursu;
materiały papiernicze (długopis, notatnik).  Przekazane uczestnikom kursu materiały szkoleniowe
należy  opatrzyć  emblematem  Funduszy  Europejskich   z  podpisem  Program  Regionalny,
emblematem  Unii  Europejskiej  z  podpisem  Europejski  Fundusz  Społeczny  i  ofcjalnym  logo
promocyjnym Województwa Dolnośląskiego oraz nazwą projektu.

Kwalifkacje i egzaminy:

Wszystkim Uczestnikom biorącym udział w szkoleniach zawodowych zapewniony zostanie dostęp do
egzaminów zewnętrznych lub uzyskanie kwalifkacji  unormowanych w rozporządzeniach właściwego
ministra.  Nadanie  kwalifkacji  musi  być  poprzedzone  walidacją  oraz  certyfkacją  zewnętrzną  przez
instytucję  uprawnioną  do  nadawania  kwalifkacji  i  wydawania  formalnego  dokumentu
potwierdzającego  odpowiednie  kwalifkacje.  W  przypadku  szkoleń  wymagających  posiadania
uprawnień  państwowych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opłacenia  każdemu  uczestnikowi  kursu
jednego  podejścia  do  egzaminu  zewnętrznego  oraz  koordynowania  etapów  w/w  egzaminu
(poinformowanie  Benefcjenta  o  terminie  egzaminu,  monitorowania  wydania  przez  instytucję
egzaminacyjną  np.  komisję  państwową  wymaganych  dokumentów  -  zaświadczeń/certyfkatów
uprawniających  uczestników  szkolenia  do  wykonywania  zawodu).  Każdy  uczestnik  ma  możliwość
jednego podejścia  do egzaminu zewnętrznego.  Koszty  egzaminów zewnętrznych oraz dokumentów
poświadczających zdobyte uprawnienia ponosi Wykonawca.

Ubezpieczenia
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ubezpieczenia  uczestnika  na  czas  trwania  kursu  od  następstw
nieszczęśliwych  wypadków  powstałych  w  związku  z  udziałem  w  kursie  oraz  w  drodze  z  miejsca
zamieszkania  do  miejsca  świadczenia  usługi  i  z  powrotem,  zgodnie  z  listą  osób  do  ubezpieczenia
przekazaną  przez  Zamawiającego.  Kwota  minimalna  ubezpieczenia  dla  jednej  osoby  20 000,00   zł
(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych).  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kserokopię  polisy
ubezpieczeniowej  oraz  kserokopie  potwierdzenia  zapłaty  ubezpieczenia.  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy ubezpieczeniowej. 
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Badania lekarskie 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  badań  lekarskich  w  celu  oceny  stanu  zdrowia
uczestników  kursu,  zdolności  lub  niezdolności  do  podjęcia  kursu,  co  do  którego  istnieją  takie
wymagania. Koszty przeprowadzenia badań lekarskich ponosi Wykonawca. 

Nadzór nad kursami

Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
a) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłego  nadzoru  i  kontroli  merytorycznej  nad

realizacją usługi. 
b) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bieżącego  informowania  Zamawiającego  o  pojawiających  się

problemach w realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestnika kursu oraz rezygnacji
z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie za te osoby.

c) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania list obecności, list odbioru materiałów oraz
list  odbioru  zaświadczeń/certyfkatów.  Wykonawca zobowiązany jest  do umieszczenia  informacji
o  projekcie  w  miejscu  prowadzenia  kursu  (m.in.  na  drzwiach  do  sal  szkoleniowych),  zgodnie
z wytycznymi oznaczania projektów w ramach RPO WP, przekazanymi przez Zamawiającego.

Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
a) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia  Zamawiającemu przeprowadzenie wszelkich ankiet

ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji kursu.
b) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  przygotowanych  stanowisk  szkoleniowych  oraz

warunków higieniczno -  sanitarnych przed rozpoczęciem każdego kursu lub w czasie kursu oraz
dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia kursu. 

Dokumentacja z kursu
a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 5 dni po

zakończeniu zajęć w ramach kursu kompletu dokumentacji obejmującej: oryginały list obecności za
każdy dzień kursu.

b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 5 dni po
zakończeniu kursu kompletu dokumentacji obejmującej:
 oryginały dzienników zajęć, 
 materiały szkoleniowe z każdego kursu oraz oryginały list potwierdzających odbiór materiałów

szkoleniowych przez uczestników,
 kserokopie  wydanych  uczestnikom  zaświadczeń/certyfkatów  potwierdzonych  za  zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę,
 oryginały list potwierdzających odbiór certyfkatów/zaświadczeń,

c) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na ww. dokumentach poprzez
opatrzenie ich emblematem Funduszy Europejskich  z podpisem Program Regionalny, emblematem
Unii  Europejskiej  z  podpisem  Europejski  Fundusz  Społeczny  i  ofcjalnym  logo  promocyjnym
Województwa Dolnośląskiego oraz nazwą projektu.

d) Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający nr umowy, nazwę,
datę  szkolenia,  datę  przekazania  dokumentów,  nazwę/opisu  dokumentu,  wskazanie  osób
przekazujących i odbierających, podpisy osób. 
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Cena oferty 
Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie składniki związane z realizacją danego szkolenia/kursu, w
tym wynagrodzenie  trenera,  koszt  niezbędnych materiałów i  akcesoriów,  koszt  zajęć  praktycznych,
koszt egzaminów, koszt niezbędnych badań lekarskich itp.

3. Termin realizacji zamówienia
          Kwiecień 2018 r. – Czerwiec 2018 r.

4. Warunki uczestnictwa 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:

1) posiadają  aktualny  wpis  do  Rejestru  Instytucji  Szkoleniowych  prowadzony  przez  właściwy
Wojewódzki Urząd Pracy

2) zapewnią kadrę gwarantującą prawidłową realizację zadania, tj. dysponują co najmniej jedną osobą
(trenerem) posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów zawodowych w
tym co najmniej z 3 przeprowadzonymi w tym okresie szkoleniami/kursami o tematyce tożsamej z
tematem kursu, za który  odpowiedzialny jest dany trener oraz posiadają kwalifkacje i uprawnienia
do przeprowadzenia danego kursu,

3) dysponują  doświadczeniem  pozwalającym  na  prawidłową  realizację  umowy  –  zorganizowali
w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzy usługi o tematyce tożsamej do tematyki kursu na
który wykonawca składa ofertę,

4) dysponują  właściwym,  przystosowanym do  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  miejscem  do
przeprowadzenia kursu,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

5. Kryterium oceny ofert jest
Cena – waga kryterium 100%

Oferta z najniższą ceną bruto otrzyma 100 pkt, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100

6. Dokumenty, które należy załączyć do składanej oferty
a) kopia   aktualnego  wpisu  do  Rejestru  Instytucji  Szkoleniowych  prowadzony  przez  właściwy

Wojewódzki Urząd Pracy;
b) Wykaz usług o  tematyce tożsamej  do tematyki  kursu na który wykonawca składa ofertę   –

sporządzony  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  zapytania  ofertowego  wraz
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług;

c) Wykaz  osób,  które  będą  wykonywać  zamówienie  wraz  z  informacjami  na  temat  ich
doświadczenia i wykształcenia sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego;

d) Wzór certyfkatu/zaświadczenia, który otrzyma uczestnik po zakończeniu ;
e) Oświadczenie  o   braku  powiązań  z  zamawiającym,  stanowiące  załącznik  nr  4  do  zapytania

ofertowego.
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7. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania 
Wykluczeniu  podlegać  będą  wykonawcy  powiązani  z  Zamawiającym  osobowo  lub  kapitałowo.
Przez powiązanie 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:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu  co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

lub nie został określony przez IŻ w  wytycznych programowych, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykluczeniu podlegać będą również Wykonawcy, który nie potwierdzą spełnienia warunków udziału
w  postępowaniu. 

8. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić  należy  na załączonym druku „OFERTA” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr  1.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, maszynowo, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku złożenia oferty osobiście lub przesłania pocztą ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie
z napisem: Oferta na przeprowadzenie „Kursu dekoratora wnętrz”.

9. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2018 r.  Oferty złożone po wymaganym  terminie nie będą
rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Lubinie ad-
res:  59-300  Lubin,  ul.  Składowa 3,  przesłać  pocztą  na  podany  adres  (liczy  się  data  wpływu)  bądź
mailem, w formie skanu na adres:   b.sieja@pcpr.powiat-lubin.pl     

10. Informacje pozostałe
Ewentualne pytania do postępowania należy wysyłać na adres: b.sieja@pcpr.powiat-lubin.pl     
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