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

Bydgoszcz, 05.03.2018 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. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy 
2. Szkolenie zgrzewaczy zgodne z PN-EN 13067 
3. Szkolenie z konstrukcji i szycia mebli tapicerowanych 
4. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób  
5. Rozliczanie czasu pracy kierowców (zajęcia praktyczne) 

 
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 4 podmiotów i 
ich 6 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. 
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OPIS FORM WSPARCIA, KTÓRE MAJĄ BYĆ ŚWIADCZONE PRZEZ WYŁONIONEGO WYKONAWCĘ 
 
Rozeznanie cenowe dotyczy poniżej wymienionych szkoleń zawodowych: 
 
Szkolenia nr 1. Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy 

 Liczba osób: 2 

 Czas trwania: min. 30 godz.  

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: Zgodnie z wymogami uzyskania Certyfikatu Przewoźnika Kompetencji 
Zawodowych CPC rzeczy. 

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

(po min. 8 godzin lekcyjnych każda) w okresie ostatnich 2 lat. 
 

Szkolenie nr 2: Szkolenie zgrzewaczy zgodne z PN-EN 13067 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 16 godz.  

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Szkolenie zgrzewaczy zgodne z PN-EN 13067. Zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe do średnicy 
315 mm, oraz zgrzewanie kształtek siodłowych elektrooporowych bez ograniczeń.  

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

(po min. 8 godzin lekcyjnych każda) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 3: Szkolenie z konstrukcji i szycia mebli tapicerowanych 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: 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 

(po min. 8 godzin lekcyjnych każda) w okresie ostatnich 2 lat 
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Szkolenie nr 4: Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób  

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: min. 30 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Zgodne z wymogami dot. uzyskania Certyfikatu Przewoźnika Kompetencji Zawodowych CPC osób.  

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

(po min. 8 godzin lekcyjnych każda) w okresie ostatnich 2 lat. 
 
Szkolenie nr 5: Rozliczanie czasu pracy kierowców (zajęcia praktyczne). 

 Liczba osób: 1 

 Czas trwania: 16 godz. 

 Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz 

 Ramy programowe: 
Przepisy prawne i ich zmiany, zapisy w dokumentacji wewnątrz-zakładowej, tematykę tworzenia 
ewidencji czasu pracy, rozliczania kosztów podróży służbowych (delegacji), kontrole Państwowej 
Inspekcji Pracy. Zajęcia praktyczne.  

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

(po min. 8 godzin lekcyjnych każda) 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 12.03.2018 r. a 31.03.2018 r. [termin ramowy]. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ramowego oraz konkretnych terminów realizacji 
warsztatów.   
 
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 
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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. 
 
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:  
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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). 
 
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 9 marca 2018 r. o godzinie 12.00. 
 
 
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. 
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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) 

Certyfikat kompetencji zawodowych w 
zakresie transportu drogowego rzeczy 
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Szkolenie zgrzewaczy zgodne z PN-EN 13067   

Szkolenie z konstrukcji i szycia mebli 
tapicerowanych (modelowanie siedzisk, obić 

tapicerskich, praca z różnymi materiałami, 
zależność między materiałem, wypełnieniem 

 i pokryciem wierzchnim) 

  

Certyfikat kompetencji zawodowych w 
zakresie transportu drogowego osób 

  

Rozliczanie czasu pracy kierowców (zajęcia 
praktyczne) 

  

 
 
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) 

 


