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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY  
UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ 
 
TRYB ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodną 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów do realizacji szkoleń dla członków 
Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP). Szkolenia stanowią element „Programu 
promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, który w ramach projektu Starter-młodzi w biznesie 
realizowany jest w Klubach. Założenia Programu zakładają realizację szkoleń 
przygotowujących członków SzKP do napisania profesjonalnego biznesplanu. SzKP 
funkcjonują w 15 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województw: Kujawsko-
pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego. W ramach niniejszego zapytania 
poszukuje się Oferentów zdolnych do przeprowadzenia szkolenia z tematu:  

 

Skuteczna sprzedaż i marketing 
 

Wyłoniony trener zobowiązany jest do: 

 poprowadzenia 6h szkolenia dla członków SzKP zgodnie z powyższą tematyką; 

 opracowania pre i postestów badających postęp wiedzy uczestników szkolenia; 

 opracowania materiałów szkoleniowych obejmujących, prócz programu szkolenia 
i realizowanego materiału, zestaw 3 scenariuszy dla Lokalnego Opiekuna SzKP wraz 
z metodyką i instrukcją. Scenariusze zawierać powinny materiał ćwiczeniowy 
nawiązujący do tematu szkolenia, przewidziany na min. 2h zajęć w formie 
indywidulanej i/lub zbiorowej pracy uczniów pod nadzorem Lokalnego Opiekuna 
SzKP. 
  

Po zakończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia odpowiedniej 
dokumentacji projektu oraz współpracy z projektodawcą w celu działań ewaluacyjnych.  
 
Szkolenia dla członków SzKP odbywać się będą w siedzibie szkoły, w której działa Klub, w 
salach udostępnionych przez dyrekcję na potrzeby organizacji szkolenia. Szkolne Kluby 
Przedsiębiorczości działają w następujących szkołach:  
 

1. WOJ. POMORSKIE 
a. II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach 
b. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych VII Liceum Ogólnokształcące 

w Słupsku 
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c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku 
d. Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku 
e. I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim im. Marii Skłodowskiej – 

Curie 
 

2. WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
a. Zespół Szkół nr 5 w Ełku 
b. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu 
c. Zespół Szkół w Lubawie 
d. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Olsztyn 
e. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Cypriana K. Norwida w Nowym 

Mieście Lubawskim 
 

3. WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE  
a. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy (I) 
b. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu 
c. Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu  
d. Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku 
e. III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy (II) 

 
ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca zapewnia realizację programu szkoleniowego we wskazanych w ofercie 
Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości. Przez program rozumie się poprowadzenie szkolenia 
metodą wykładowo-warsztatową z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i/lub  technik 
interaktywnej pracy grupowej. Częścią programu szkoleniowego będą także materiały 
ćwiczeniowe, przekazywane Lokalnemu Opiekunowi SzKP do realizacji podczas spotkań 
Klubu po zakończeniu szkolenia.  
 
Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych obejmujących deklarację do poprowadzenia 
szkolenia w jednej lub kilku szkołach. W ofercie Oferent jest zobowiązany wyraźnie zaznaczyć 
jakiej szkoły / jakich szkół dotyczy składana przez niego oferta.  
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty można składać do 19 kwietnia 2012 r. do godz. 12. osobiście w biurze zleceniodawcy, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Oferty 
przesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą brane pod uwagę.  
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca realizować będzie zamówienie w terminie od kwietnia 2012 r do czerwca 2012 
r.  
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki wymieniane 
w zapytaniu ofertowym oraz złożą oświadczenie o spełnianiu tych warunków na 
załączonym do zapytania formularzu oferty (załącznik nr 1), a ponadto potwierdzą je w 
przedstawionym życiorysie (CV). W przypadku składania ofert cząstkowych wymagane jest 
zadeklarowanie jakiej szkoły / szkół dotyczy oferta.  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby niepowiązane kapitało ani osobowo 
z 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. W myśl zapisów 
Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków PO KL przez powiązanie kapitałowe lub 
osobowe należy rozmieć: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo w powyższym rozumieniu 

 
Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
 
Bez złożenia wspomnianego oświadczenia oferta nie będzie rozpatrzona. Dopuszcza się 
dosłanie oświadczenia na wezwanie Zamawiającego w terminie przed rozstrzygnięciem 
procedury wyboru wykonawcy.  
 
Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna podsiadająca udokumentowane 
doświadczenie w obszarze tematycznym będącym przedmiotem zamówienia, lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o charakterze edukacyjnym osobiście 
wykonująca zadania związane z zamówieniem. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej 
złożenie na załączonym do zapytania formularzu, dołączenie CV prelegenta zawierającego 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, programu seminarium oraz oświadczenia 
(formularz nr 2).  
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KRYTERIA WYBORU TRENERA 
 
W procedurze wyboru trenera prowadzącego szkolenia dla członków Szkolnych Klubów 
Przedsiębiorczości przyjęto kryteria OBLIGATORYJNE określające wykształcenie  
i doświadczenie Oferenta oraz kryterium PUNKTOWE, jakim jest cena za pojedyncze 
szkolenie: 
 
KRYTERIA OBLIGATORYJNE 
 

LP. KRYTERIUM OBLIGATORYJNE 

1 wykształcenie wyższe z zakresu: marketingu lub ekonomii lub zarządzania sprzedażą lub 
finansów lub rachunkowości lub nauk pokrewnych 

2 doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń i/lub świadczeniu usług doradczych 
dla przedsiębiorców i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu,  
zarządzania sprzedażą lub handlem (min. 2 lata) 

3 doświadczenie w pracy z młodzieżą w charakterze opiekuna, wychowawcy lub trenera 

4 doświadczenie w opracowaniu programów i prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu 
i sprzedaży lub zarządzania przedsiębiorstwem (min. 5) 

 
KRYTERIA PUNKTOWE 
 

 Cena – 100 pkt. 
 

Cenę oferty należy podać w formie ceny jednostkowej brutto za poszczególne szkolenie. Wskazaną 

kwotę należy podać w złotych polskich (PLN). 

 
 
SPOSÓB WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY  
 
Wybór najlepszej oferty dokonany będzie odrębnie dla każdej szkoły, w której funkcjonuje 

Klub, wyłącznie spośród ofert, które spełnią kryteria obowiązkowe. Wybrana zostanie oferta,  

 

która uzyska najwięcej punktów za spełnienie kryterium ceny. Liczba punktów, którą można 

uzyskać w ramach obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty dla danej 

wersji zamówienia przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez 

wagę kryterium, którą ustalono na 100 pkt. wg wzoru: 

 

C = (Cmin / Cb) x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny 

Cmin – cena najtańszej oferty 

Cb – cena badanej oferty  
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Maksymalna wartość za spełnienie kryterium wnosi 100 %. Przez „cenę oferty” rozumie się 

„cenę brutto” za jedno szkolenie. 

 
Cenę należy podać w formie ceny jednostkowej brutto za jedno szkolenie. W przypadku gdy 
oferta dotyczy przeprowadzenia więcej niż jednego szkolenia należy wskazać także łączną 
kwotę oraz wyraźnie zaznaczyć przeprowadzenia ilu szkoleń dotyczy wycena. Cena oferty 
winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
Zadania opisane, jako przedmiot zamówienia wykonywane będą w szkole będącej siedzibą 
Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Zamówienie wykonywane będzie w okresie od kwietnia 
2012 r. do czerwca 2012 r. Terminy szkoleń zostaną ustalone w odrębnym harmonogramie 
i podane do wiadomości Wykonawcy w terminie umożliwiającym należyte i terminowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
 
SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową. 

 Ofertę należy przygotować zgodnie załącznikiem do zapytania ofertowego oraz 
załączyć do niego CV trenera . 

 
Oferent powinien złożyć ofertę elektronicznie na adres chmara@pte.bydgoszcz.pl lub 
kacprzak@pte.bydgoszcz.pl, osobiście bądź przesłać na adres według poniższego wzoru: 
 
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział w Bydgoszczy 

ul. Długa 34; 85-034 Bydgoszcz 
z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości” 

 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
 
 

OSOBY ODPOWIEDZALNE ZA KONTAKT  
 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są p. Ewa Chmara oraz p. 
Dominika Kacprzak – Opiekunowie Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości w dni robocze,  
w godz. 16.00-18.00, tel.: 52 322 67 20, e–mail: chmara@pte.bydgoszcz.pl oraz 
kacprzak@pte.bydgoszcz.pl  
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA  
 
Za prawidłowe wykonanie powierzonych zadań przewidziano wynagrodzenie wypłacane na 
podstawie umowy pomiędzy stronami określającą procedurę rozliczenia.  
 
 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
 
 
Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od zakończenia postępowania. O miejscu 
i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


