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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Bydgoszcz, 07.03.2018 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA CENOWEGO 

dotyczące wyboru  
wykonawcy do realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. 

„Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART” 
 

 
 
W ramach projektu pn. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.3 Współpraca 
międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne  - Oddział w Bydgoszczy ogłasza nabór ofert dotyczących wyboru wykonawcy do realizacji 
szkoleń zawodowych. 
 
OPIS PROJEKTU, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE 
 
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - 
Strategia RESTART”. Realizacja projektu planowana jest na okres od 2016-11-01 do 2019-04-30 w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa). 
 
Projekt realizowany jest przez partnerstwo, którego liderem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - 
Oddział w Bydgoszczy, partnerem krajowym jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a partnerem 
ponadnarodowym jest Alternativa 50+, o. p. s. z Czech. 
 
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera 
ponadnarodowego, metod utrzymania aktywności zawodowej os. po 50 r.ż. w sektorze mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym opracowanie innowacyjnej strategii zarządzania wiekiem w ramach 
Platformy RESTART. 
 
W wyników diagnozy przygotowana będzie odpowiednia opcja Strategii RESTART: 

 REDUKCJA – elastyczne formy pracy, dwu-stanowiska, podział obowiązków, 

 REORGANIZACJA – podział obowiązków z młodszym pracownikiem, przygotowanie do „zamiany 
ról”, 

 REGENERACJA – przy wysokim poziomie wypalenia zawodowego lub istotnych problemach 
osobistych/zdrowotnych - wprowadzenie przerwy w pracy o określonej długości z gwarancją 
zatrudnienia po powrocie, 

 REAKTYWACJA – zintensyfikowane działania dokształcające (IT, językowe, kompetencje miękkie, 
szkolenia zawodowe, zajęcia U3W; wg autorskich programów), 

 READAPTACJA – w przypadku chęci wygaszenia aktywności zawodowej, ale przy chęci podtrzymania 
aktywności ogólnej, społecznej, zainicjowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, 

 REINTEGRACJA – komunikacja z osobą na zwolnieniu, wsparcie po powrocie. 
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Przedmiotem rozeznania cenowego jest przeprowadzenie następujących szkoleń zawodowych: 
1. Kurs obsługi narzędzi CNC do rozkroju tkanin 
2. Lean management procesy produkcyjne 
3. SolidEdge – poziom średniozaawansowany 
4. Program GESTOR 
5. Ostrzenie wierteł 
6. Spawanie metodą TIG 141 
7. Rysunek techniczny – poziom podstawowy 
8. Obsługa wózka widłowego 
9. Samodzielny księgowy 
10. AutoCAD (2 osobne edycje) 
11. Analiza finansowa z elementami księgowości NGO 
12. Zaawansowane techniki SketchupPro Technika V-RAY dla SketchupPro 
13. Szkolenie materiałoznawstwo 

 
Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia zintensyfikowanych działań dokształcających 
w zakresie szkoleń zawodowych. Wsparcie świadczone będzie w zależności od wyników diagnozy przed, na 
podstawie której przygotowana będzie odpowiednia opcja w ramach Strategii RESTART/Karty RESTART: 
REAKTYWACJA. 
 
Do zadań Wykonawcy należeć będzie udzielenia wsparcia zgodnie z diagnozą określoną przez platformę 
Restart, w tym przeprowadzenie kursów zawodowych na rzecz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych, 
średnich przedsiębiorstw i ich pracowników w wieku 50+ oraz pracujących osób w wieku 50+ (odbiorców 
rozwiązania, którzy zgłosili się do projektu indywidualnie).  
 
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wsparcia dla osób wskazanych przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca będzie zobowiązany do monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia oraz pomiaru 
efektywności udzielanego wsparcia. Metodologia monitoringu i ewaluacji ustalona zostanie pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym, przy czym metodologia zostanie opracowana przez Wykonawcę i będzie 
wymagała akceptacji Zamawiającego. 
 
Łącznie w fazie 2 projektu weźmie udział 28 przedsiębiorstw wraz z 108 pracownikami 50+ z sektora MMSP, 
dla których przygotowane zostaną Strategie RESTART oraz ok. 50 osób w wieku powyżej 50 lat, dla których 
opracowanego zostaną Karty RESTART. Niniejsze rozeznanie cenowe dotyczy wsparcia dla 7 podmiotów i 
ich 19 pracowników 50+. Dla Wykonawcy również opracowane zostaną Karty RESTART i podmioty te będą 
zobligowane do ich zrealizowania. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować i udokumentować następujące wskaźniki: 

 Liczba osób 50+, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje, w tym IT lub kompetencje 
miękkie, ramach projektu 

 Liczba opracowanych autorskich programów/metod wzrostu efektywności nauczania 
uwzględniających specyfikę uczenia się osób 50+ 

 Liczba osób, które w programie skorzystały z kursów zawodowych i/lub kompetencyjnych itp. wg 
autorskiego programu, z wykorzystaniem metod i narzędzi platformy RESTART. 

 
 

OPIS FORM WSPARCIA, KTÓRE MAJĄ BYĆ ŚWIADCZONE PRZEZ WYŁONIONEGO WYKONAWCĘ 
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Rozeznanie cenowe dotyczy poniżej wymienionych szkoleń zawodowych: 
 
Szkolenia nr 1. Kurs obsługi narzędzi CNC do rozkroju tkanin 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 16 godz.  

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: Szkolenie z konstrukcji i szycia mebli tapicerowanych (modelowanie siedzisk, 
obić tapicerskich, praca z różnymi materiałami, zależność między materiałem, wypełnieniem i 
pokryciem wierzchnim). 

 Wymagania dla trenera:  
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 

Szkolenie nr 2: Lean management procesy produkcyjne 

 Liczba osób: 2 

 Czas trwania: min. 16 godz.  

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Poziom średniozaawansowany  

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 3: SolidEdge – poziom średniozaawansowany 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 16 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Szkolenie Solid Edge – poziom II 

 Zarządzanie danymi projektowymi za pomocą narzędzi Solid Edge ST. Tworzenie i zarządzanie 
szablonami. Wybrane zaawansowane polecenia modelowania bryłowego. Modelowanie 
wieloobiektowe. Części i złożenia nastawne. Tworzenie modelu części na podstawie rysunku. 
Tworzenie wielu wariantów części i ich dokumentacji. Tworzenie wielu wariantów złożeń i ich 
dokumentacji. Edycja modeli importowanych w trybie sekwencyjnym. Biblioteki operacji. 
Modyfikacje w złożeniu. Wymagania dla trenera: 

o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat 
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Szkolenie nr 4: Program GESTOR 

 Liczba osób: 3 

 Czas trwania: min. 24 godz.  

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 

 Szkolenie specjalistyczne mające na celu przedstawienie zaawansowanych standardowych i 
niestandardowych możliwości systemu Gestor GT. Wymagania dla trenera: 

o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 5: Ostrzenie wierteł 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 8 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Szkolenie przygotowane indywidualnie pod potrzeby stanowiska pracownika, zawierające techniki i 
narzędzia ostrzenia, metody doboru narzędzi, warsztatowy charakter szkolenia.  

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 6: Spawanie metodą TIG 141 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 110 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Urządzenia spawalnicze. Zasady eksploatacji oraz instrukcja eksploatacji urządzeń spawalniczych. 
Łączenie blach i rur. Złącza i spoiny. Część praktyczna. Egzamin.  

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 7: Rysunek techniczny – poziom podstawowy 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 16 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Rysunek techniczny podstawą do tworzenia specyfikacji wytwarzania i kontroli. Przyczyny trudności 
w rozumieniu rysunków technicznych. Rodzaje rysunków; rysunek złożeniowy i wykonawczy. 
Jakie rodzaje wymagań zawiera rysunek techniczny. Klasy dokładności w budowie maszyn i 
urządzeń i ich powiązanie z rysunkiem. Rysunek konwencjonalny a model 3D. Odwzorowanie 
postaci geometrycznej przedmiotu w formie rzutów. Zasady analizy rysunków technicznych oraz 
najczęściej popełniane w analizie błędy. Rodzaje linii i ich znaczenie. Rzutowanie europejskie i 
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amerykańskie i ich oznaczanie na rysunkach. Przekroje i widoki. Rodzaje tolerancji. Tolerancje 
geometryczne - podstawy.  

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 8: Obsługa wózka widłowego 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 67 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Inowrocław 

 Ramy programowe: 
Kursy z zakresu obsługi wózków widłowych (jezdniowych) kończący się wydaniem uprawnień, 
zgodny z wymogami związanymi z uzyskaniem wskazanych uprawnień.  

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 9: Samodzielny księgowy 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min.  108 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Szkolenie: Samodzielny księgowy.  
I. Uproszczone formy rachunkowości, działalność gospodarcza, podatek PIT.  
II. Leksykon kadr i płac – warsztaty praktyczne.  
III. Leksykon podatków małej Spółki kapitałowej - podatek CIT. 
IV. Leksykon podatków małej Spółki kapitałowej - podatek VAT. 
V. Rzeczowe aktywa trwałe, WNiP oraz inne aktywa trwałe. 
VI. Zapasy jednostki oraz inne aktywa obrotowe. 
VII. Kapitały, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 
VIII. Rozrachunki i rozliczenia międzyokresowe. 
IX. Przychody i koszty w firmie. 
X. Organizacja rachunkowości. Polityka rachunkowości i inwentaryzacja w firmie. 
XI. Symfonia Finanse i Księgowość - warsztaty komputerowe. 
XII. Zamknięcie roku – ustalenie wyniku finansowego. 
XIII. Sprawozdanie finansowe małej jednostki. 

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 10: AutoCAD (2 osobne edycje) 

 Liczba osób: 1 osoba w trybie indywidualnym, 1 osoba z możliwością dołączenia do innej grupy 

 Czas trwania: min. 24 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
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Indywidualne szkolenie. Zakres merytoryczny: Tworzenia rysunków technicznych trójwymiarowych 
oraz modelowania przestrzennego. Układy współrzędnych: standardowe lokalne układy 
współrzędne, definiowanie lokalnych układów współrzędnych i siatek. Modelowanie obiektów 
bryłowych: bryły proste, bryły złożone, wyświetlanie brył, parametry fizyczne brył, rzuty i przekroje. 
Edycja obiektów przestrzennych: zmiana położenia obiektów, ucinanie obiektów, fazowanie i 
zaokrąglanie obiektów, przekrój i przecięcie, operacje logiczne, cienkościenność. Modelowanie 
obiektów powierzchniowych: predefiniowane obiekty powierzchniowe, powierzchnie złożone. 
Modelowanie siatek – siatki predefiniowane, modyfikacje siatek. Autodesk 360 – Chmura punktów 
– edycja, tworzenie, aktualizacja, gęstość, sposoby wykorzystania w praktyce. Nowa Karta – Układ 
(wersja 2013) – rzuty, przekroje, szczegóły. Tworzenie modelu obiektu jako praktyczne 
zastosowanie pracy z bryłami 3D. Wizualizacja obiektów przestrzennych – materiały, tekstury, 
światła, rendering.  

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 11: Analiza finansowa z elementami księgowości NGO 

 Liczba osób: 2 

 Czas trwania: min. 32 godz.  

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Analiza finansowa – podstawowe i średniozaawansowane zasady analizy sprawozdań finansowych i 
analizy wskaźnikowej.  
Zasady prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Specyfika i uwarunkowania 
prawne. Praktyczne metody obsługi księgowej dla organizacji NGO w Polsce. 

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 12: Zaawansowane techniki SketchupPro Technika V-RAY dla SketchupPro 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 16 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Powtórzenie podstaw programu. Metodyka pracy. Praca na przekrojach. Pluginy. Photo Match. 
Technika V-RAY. Komponenty dynamiczne. Wstęp do renderingu.  

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 13: Materiałoznawstwo 

 Liczba osób: 2 

 Czas trwania: min. 16 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
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 Ogólna klasyfikacja stali oraz zasady oznaczania według PN-EN. Stale niestopowe, technologia 
wytwarzania oraz rola pierwiastków stopowych w stalach. Tradycyjne stale gatunku S355 oraz po 
normalizowaniu, obróbce cieplno-plastycznej z silnie rozdrobnionym ziarnem i z mikrododatkami 
stopowymi. Zaawansowane niskowęglowe niskostopowe stale konstrukcyjne, wysokowytrzymałe 
stale o dobrej spawalności i tłoczności. Stale HSLA, z efektem TRIP, dwufazowe, wielofazowe, z 
efektem BH, stale IF, martenzytyczne i bainityczne. Czynniki decydujące o własnościach 
mechanicznych i technologicznych stali konstrukcyjnych.Własności mechaniczne określane przy 
rozciąganiu oraz w próbach udarowych. Laboratorium metalograficzne - poznanie budowy 
strukturalnej wybranych stali na elementy konstrukcyjne. Praktyczne instrukcje dla pracowników 
działów sprzedaży handlu i obsługi klienta. 

 Wymagania dla trenera: 
o wykształcenie wyższe  
o doświadczenie w przedmiotowym zakresie lub pokrewnym w wymiarze minimum 5 edycji 

(w minimalnym wymiarze godzinowym j.w.) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
 
Niezbędne materiały szkoleniowe, sale szkoleniowe i catering oraz trenera/wykładowcę zapewnia 
Wykonawca, co zostaje uwzględnione w zaoferowanej cenie. W przypadku, gdy wskazano powyżej, że 
szkolenie zawodowe ma zostać zakończone uzyskanie certyfikatu w koszcie szkolenia należy uwzględnić 
również koszt jego uzyskania (w tym egzamin).   
 
Wsparcie planuje się realizować pomiędzy 14.03.2018 r. a 31.03.2018 r. [termin ramowy]. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ramowego oraz konkretnych terminów realizacji 
szkoleń zawodowych.   
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach rozeznania cenowego. 
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo 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. 
 
Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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 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. 

 
Z postępowania wykluczone są osoby i 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. 
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Z udziału w postępowaniu w roli personelu wykluczeni są pracownicy partnerów tj. Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy oraz Alternativa 50+, o. p. s. z Czech.  
 
Z postępowania wykluczone są osoby i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w 
powyższym rozumieniu.  
 
KRYTERIA OBLIGATORYJNE: 
Wykonawca musi spełniać następujące wymagania: 

 wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia może być podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie niniejszego zamówienia na terenie Polski, który posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, 

 posiada siedzibę na terenie Polski, 

 funkcjonuje na rynku min. 2 lata w momencie przystąpienia do projektu,  

 posiada doświadczenie w szkoleniach / doradztwie dla osób 50+ (wsparcie min. dla 20 osób 50+ w 
okresie ostatniego roku od momentu złożenia formularza oferty), 

 wykonawca oddeleguje do udziału w projekcie i świadczenia wsparcia 2 swoich pracowników, w 
tym min. 1 trenera do prowadzenia szkoleń objętych rozeznaniem, dobór kadry będzie niezależny 
od płci i wieku, delegowana kadra musi być zatrudniona w ramach umów o pracę lub umów 
zlecenie na okres minimum 1 roku licząc od momentu przystąpienia do projektu (stali 
współpracownicy). 

 
KRYTERIA PUNKTOWE WYBORU I SPOSÓB WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY 
 

1. WAGA PUNKTOWA 95 - Cena jednostkowa [brutto PLN] za poszczególne szkolenie (za przeszkolenie 

1 uczestnika) 

  
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 95 = ilość punktów  
 

2. WAGA PUNKTOWA 5 - Uwzględniania aspektów społecznych/Integracja społeczna i zawodowa 

 

W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem tego czy 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje społeczną i 
zawodową integrację osób będących członkami następujących grup społecznych:  
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub  
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub  
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji 
ze środowiskiem lub  
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub  
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 930). 
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W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która 
obejmuje integrację co najmniej jednej z w/w grup społecznych, Zamawiający przyzna 5 pkt. W 
przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. 
w przedmiotowym kryterium.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały 
okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku prowadzenia zadeklarowanej przez 
Wykonawcę w ofercie działalności z zakresu integracji zawodowej i społecznej może zostać uznane za 
naruszenie zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skutkować odpowiedzialnością 
Wykonawcy za w/w naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń 
umownych. 

 
Maksymalna liczba punktów: K1 + K2 = 100 punktów  
 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa 13 marca 2018 r. o godzinie 15.00. 
 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

rozeznania cenowego. 
2. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów: 

 elektronicznie na adres kahlau@pte.bydgoszcz.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty),  

 osobiście w biurze projektu mieszczącym się w Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00 – 
16.00, 

 przesłać pocztą lub kurierem na adres: 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy 
ul. Długa 34 
85-034 Bydgoszcz 
 
z dopiskiem „RESTART – rozeznanie cenowe, szkolenia zawodowe”. 
 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

DOPUSZCZANE ZMIANY W UMOWIE Z WYKONAWCĄ I WARUNKI UMOWY  
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać prawa autorskie do opracowanego w ramach usługi 

materiału. 
2. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą w sytuacji niewywiązywania się z 

powierzonych zadań i istotnych opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu prac. 
3. Zmiana trenerów każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. Nowy trener musi posiadać nie 

niższe kwalifikacje i doświadczenie niż trener który jest zastępowany. 
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Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 

ROZEZNANIE CENOWE 

zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wyboru firmy wykonawcy szkoleń zawodowych w ramach 

projektu „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART” składam poniższą ofertę: 

DANE OFERETNA 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy: 

 

Adres siedziby: 

 

Telefon: E-mail: 

REGON: www: 

NIP: 
Reprezentant: 

(osoba uprawniona do złożenia oferty) 

Oświadczam, że przy realizacji zlecenia uwzględnię aspekty społeczne/integracji społecznej i zawodowej (zgodnie z 

warunkami opisanymi w rozeznaniu cenowym)       □ TAK                    □ NIE 

Oświadczam, iż: 

 prowadzę działalność gospodarczą w zakresie niniejszego zamówienia na terenie Polski, posiadam 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, 

 posiadam siedzibę na terenie Polski, 

 funkcjonuję na rynku min. 2 lata w momencie przystąpienia do projektu, 

 posiadam doświadczenie w szkoleniach / doradztwie dla osób 50+ (wsparcie min. dla 20 osób 50+ w 
okresie ostatniego roku od momentu złożenia formularza oferty), 

 oddeleguję do udziału w projekcie i świadczenia wsparcia 2 swoich pracowników, w tym min. 1 trenera do 
prowadzenia szkoleń objętych rozeznaniem, dobór kadry będzie niezależny od płci i wieku, delegowana 
kadra musi być zatrudniona w ramach umów o pracę lub umów zlecenie na okres minimum 1 roku licząc 
od momentu przystąpienia do projektu (stali współpracownicy). 
 

OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko: 

 

Telefon: E-mail: 

ZAKRES OFERTT 

Szkolenie  TAK/NIE 

Cena jednostkowa [brutto PLN] za szkolenie 

dla 1 uczestnika projektu (obejmuje materiały, 

sale szkoleniowe i catering, wynagrodzenie 

trenera/wykładowcy) 

Kurs obsługi narzędzi CNC do rozkroju tkanin   
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Lean management procesy produkcyjne   

SolidEdge – poziom średniozaawansowany   

Program GESTOR   

Ostrzenie wierteł   

Spawanie metodą TIG 141   

Rysunek techniczny – poziom podstawowy   

Obsługa wózka widłowego   

Samodzielny księgowy   

AutoCAD – edycja indywidualna   

AutoCAD   

Analiza finansowa z elementami księgowości 
NGO 

  

Zaawansowane techniki SketchupPro 
Technika V-RAY dla SketchupPro 

  

Materiałoznawstwo    

 
 
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - 
Oddział w Bydgoszczy) i osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Grzegorz Grześkiewicz i Agnieszka Kahlau). 
 
Oświadczam, że nie występują wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, poprzez które 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 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. 

 
 
 

……………………………………..………… 

(data i podpis osoby upoważnionej 

do występowania w imieniu Oferenta) 

 


