
 

 
Projekt "Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rybnik, 25 czerwiec 2013r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(dotyczy opracowania treści kursu podnoszenia kompetencji cyfrowych  

oraz świadczenia usługi trenera) 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Imago 

ul. Hallera 123, 

53 – 201 Wrocław 

NIP: 897-17-51-629; KRS 0000321082 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie podlega zasadzie konkurencyjności, nie podlega przepisom ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W OPARCIU O 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści kursu podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz 

świadczenia usługi trenera (Kod CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego; Kod CPV 

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego; Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe) na szkoleniu 

z co najmniej jednego z  4 obszarów tematycznych: 

I. grafiki komputerowej (obejmujący zagadnienia: Photoshop, Ilustrator, projektowanie 

systemów identyfikacji wizualnej), 

II. cyfrowej obróbki zdjęć (obejmujący zagadnienia: środowisko i interfejs graficzny aplikacji 

Adobe Photoshop, techniki wykorzystania narzędzi programowych, obszar roboczy, korekcje 

kolorystyczne, techniki retuszu i fotomontażu), 

III. sklepów on-line tworzenia aplikacji sprzedażowych i e-marketingu (obejmujący zagadnienia: 

instalacja sklepu, uzupełnianie oferty, promocje, obsługa zamówień, recenzje produktów, 

newsletter, identyfikacja wizualna, własne logo, marketing perswazyjny w e-markietingu, PR w 

internecie), 

IV. podstawy tworzenia i administrowania stronami www (obejmujący zagadnienia: 

publikowanie stron na dostępnych serwerach, podstawy działania systemów serwerowych, 

zaawansowane wykorzystanie HTML i arkuszy styli, grafika na stronach www, sterowanie 

zawartością strony, obsługa formularzy za pomocą języków skryptowych, podstawy języka SQL). 

w ramach projektu „Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 

lat z Miasta Rybnik” o nr POKL.07.02.01-24-143/12. Projekt i przedmiot zamówienia są 
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współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

Szkolenia realizowane będą w grupach 8 - osobowych, planowana jest realizacja 10 grup, 

uruchamianych w momencie zebrania się grupy w danym zakresie tematycznym. Każdy z w/w 

tematów obejmuje 64 godziny szkoleniowe. 

Szczegółowe informacje o projekcie: cck.rybnik.pl 

TERMINY REALIZACJI zamawiający ustalać będzie z wykonawcą nie krócej niż na 7 dni roboczych 

przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.  

4. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Opracowanie treści kursu i materiałów szkoleniowych przed rozpoczęciem zajęć dla danej grupy 

tematycznej oraz przesłanie ich zamawiającemu do wydrukowania i przekazania uczestnikom 

zajęć. 

2. Świadczenie usługi trenera kursu z wybranej tematyki (co najmniej jednej z wyżej 

wymienionych) oraz przeprowadzenie egzaminu końcowego sprawdzającego wiedzę 

uczestników zajęć.  

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanym szkoleniem i przekazywanie jej 

zamawiającemu. 

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:  Słownik główny 

Usługi szkoleniowe 80500000-9 

Usługi szkolenia specjalistycznego 80510000-2 

Usługi szkolenia komputerowego 80533100-0 

5. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

Warunki konieczne: 

 minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce. 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do 
wykonania zamówienia. 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. 
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 Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

 Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą 
upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;  

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;  

- pozostawaniu 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.  

 
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferty należy składać we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza 

ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania 

Ofertowego. 

 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony 

jest o przedstawienie wraz z ofertą: CV (w przypadku osób fizycznych), referencje (w 

przypadku podmiotów prawnych), z których będzie jasno wynikało, iż Wykonawca spełnia 

przedmiotowe warunki. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych 

będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę 

przy ocenie. 

7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

a) Kryterium oceny ofert – cena brutto 100% 

Cena przedstawiona w ofercie powinna przedstawiać pełny koszt dla Zamawiającego. 

W szczególności w przypadku: 

1.   podatników VAT powinna zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy), 

2.   osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna zawierać składki na 
ubezpieczenie społeczne po stronie Zamawiającego (jeśli dotyczy). 
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Wykonawca, który poda najniższą cenę brutto za dany zakres tematyczny otrzyma 100 pkt., za 

natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej 

oferty/cena badanej oferty x 100. 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 100 punktów za dany zakres tematyczny. 

Wartość punktowa każdej oferty zostanie ustalona w oparciu o ilość punktów, jaką oferta uzyskała. 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów z danego zakresu 

tematycznego. 

W ramach Zapytania ofertowego, Zleceniodawca dokona wyboru max. 3 trenerów dla każdego 

obszaru  tematycznego, którzy przedstawią najkorzystniejsze w kolejności oferty. Podstawą do 

zlecania realizacji usługi będzie umowa podpisana ze Zleceniobiorcą na bieżąco przed danym 

szkoleniem. Podpisanie umowy będzie uzależnione od zapotrzebowania na realizację szkolenia  

w ramach danego obszaru tematycznego. Zleceniobiorca zastrzega sobie więc prawo do podpisania 

umowy z mniejszą liczbą trenerów niż została wyłoniona dla danego obszaru tematycznego. Jeśli 

Oferent, którego oferta była najkorzystniejsza, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu  

i czasie wyznaczonym przez Zleceniodawcę – Zleceniodawca wybierze ofertę sklasyfikowaną jako 

następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający 

przeznaczył na realizację zamówienia). 

Cena wpisana na formularzu ofertowym przez Oferenta może podlegać negocjacji przed zawarciem 

umowy. 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 6. prosimy przesłać pocztą elektroniczną na 

adres: anna.wanglorz@fundacjaimago.pl, lub przesłać pocztą/kurierem/złożyć osobiście pod 

adresem: 

Biuro Projektu  

ul. Rudzka 13c, Rybnik 44-200 

do dnia 15 lipca 2013r. 

Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. organizacji wsparcia - Anna Wanglorz pod nr tel. 

+48 504 565 301 lub adresem e-mail: anna.wanglorz@fundacjaimago.pl 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez 

podawania przyczyny swojej decyzji. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. Każda z części będzie oceniona z osobna za 

pomocą powyższego systemu punktowego. 

Z poważaniem 

Anna Wanglorz 

Specjalista ds. organizacji wsparcia 


