
Projekt "Siła motywacji"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe 12/ZO//RPO/2021

Zgodnie z zasadą konkurencyjności  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach  zwraca
się z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  na przeprowadzenie  szkoleń  zawodowych  wraz  z  egzaminami
potwierdzającymi  nabyte  kompetencje  zawodowe  dla  30  uczestników  projektu  pn. ”Siła  motywacji”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 09 - IX
Włączenie  społeczne.  Działanie  dla  Osi  01 -  IX.1 Aktywna integracja  osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem  społecznym.  Poddziałanie   IX.1.1  Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Nr konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19

I. Opis przedmiotu zamówienia:

• Przedmiotem  zamówienia  jest  organizacja  i  przeprowadzenie  kursów  zawodowych  wraz
z  egzaminami  potwierdzajacymi  uzyskanie  kwalifikacji  zawodowych  lub  nabycie  kompetencji
w rozumieniu Wytycznych w zakresie  monitorowania  postępu rzeczowego realizacji  programów
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18.05.207 r. oraz zapewnieniem pomocy dydaktycznych i
w  wzależności  od rodzaju kursu materiaów praktycznych do możliwosci  wykonywania zawodu
stanowiących 11 odrębnych części zamówienia zgodnie z poniższym opisem:

1) Kurs wizażu I stopnia z nowoczesnymi metodami pielęgnacji twarzy – 1 osoba  - 50 godz.
2) Kurs dla kucharzy I stopnia - 3 osoby – 80 godz.
3) Florystka z elementami dekoratorstwa – 1 osoba – 70 godz.
4) Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 3 osoby – 70 godz.
5) Kurs – opiekun dziecięcy  - 2 soby – 80 godz.
6) Kurs masażu I stopnia z elementami fizjoterapii – 1 osoba – 120 godz
7) Sprzedawca, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania – 4 osoby –

70 godz.
8) Pracownik admisnistracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu – 4 osoby – 80 godz.
9) Operator wózka widłowego II WJO, operator urządzeń UDT – 2 osoby – 50 godz.
10) Kurs stylizacji paznokci – 3 osoby – 50 godz.
11) Kurs ochrony osób i mienia – 4 osoby – 70 godz.
12) Kadry i płace – 4 osoby – 80 godz.

I. Wymogi dotyczące realizacji zamówienia

1. Szkolenie/Kurs będzie się odbywać na terenie Gminy Poddębice. 
2. Szkolenie powinno być przeprowadzone od 29 lipca do 12 września 2021 r.
3. Wykonawca  zapewnienia  sali,  sprzętu,  pomocy  dydaktycznych  i  w  wzależności  od  rodzaju  kursu

materiaów praktycznych do możliwosci wykonywania zawodu przechodzących na własność uczestnika
projektu. 

4. Wykonawca zapewnienia warunków lokalowych, sali szkoleniowych, także w miejscu szkolenia/kursu
praktycznego oraz wykorzystywanego sprzętu  w wymogi w zakresie BHP i p.poz.

5. Wykonawca  zapewnienia  wykładowcy  do  prowadzenia  zajęć  posiadających  kwalifikacje,  wiedzę  i
doświadczenie, które gwarantują wysoki poziom merytoryczny szkolenia,

6. Wykonawca  skieruje  uczestników  kursu  na  wszelkie  konieczne  badania  lekarskie,  niezbędne  do
rozpoczęcia i ukończenia kursów.
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7. Wykonawca  zadba  o  przestrzeganie  przez  uczestników  kursów  wymogów  związanych  z
bezpieczeństwem w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
8. Dzienny wymiar zajęć nie może być krótszy niż 6 godzin lekcyjnych i nie powinien przekraczać 8
godzin lekcyjnych. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do
piątku. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji kursów w soboty i niedziel pod warunkiem uzyskania
zgody na piśmie od uczestnika projektu oraz Zamawiającego.
9. Kursy realizowane będą na terenie miasta Poddębice. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby kursy
odbyły się w innej miejscowości pod warunkiem, iż Wykonawca zapewni Uczestnikom bezpłatny dojazd i
powrót  do  i  z  miejscowości  będącej  miejscem  realizacji  kursu.  Miejscem  odjazdu  i  przyjazdu  będzie
wówczas miasto Poddębice.
10. Liczba  godzin  zajęć  teoretycznych  nie  powinna  przekroczyć  45%  godzin  wszystkich  zajęć
szkoleniowych. Do liczy godzin kursu nie należy doliczać godzin przewidzianych na egzamin zewnętrzny.
11. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym, organizowanym przez właściwy i upragniony do tego
organ prowadzący do uzyskania dokumentów potwierdzalnych nabyte kwalifikacje.
12. Zajęcia praktyczne w ramach kursów odbywać się będą z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu,
materiałów i narzędzi. Zamawiający zapewni każdemu uczestnikowi projektu własne stanowisko pracy wraz
z pełnym asortymentem produktów i narzędzi niezbędnych do praktycznej nauki zawodu. 
13. prowadzenia  dokumentacji  szkolenia  zgodnie  z  wytycznymi  POKL  oraz  przekazania  tej
dokumentacji w oryginale Zamawiającemu,
14. oznaczenia dokumentacji zajęć, materiałów dydaktycznych  logotypami UE EFS i POKL, zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
15. dokumentować  pracę  poprzez  ewidencją   wykonywanych  godzin,  listę  obecności  uczestników
projektu, harmonogram wykonywanych działań. 
16. Zadanie będzie realizowane przez podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2010 z dn. 19.07.2017r.
17. Posiada doświadczenie w realizacji  szkoleń z  tematyki  adekwatnej  do części  składanej  oferty w
wymiarze min. 200 godz. w ciągu ostaniec trzech lat
18. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała
wykształcenie min. zawodowe/średnie/wyższe kierunkowe lub tytuł Mistrza w danym zawodzie (oddzielnie
dla każdego kursu) i posiada minimum 150 godz. doświadczenia zawodowego  w ciągu ostatnich 3 lat w
przeprowadzaniu zajęć w zakresie związanym z tematyką przedmiotu zamówienia – odrębnie dla każdej
części
19. certyfikat/zaświadczenie  lub  inne  dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  umożliwiające

przeprowadzenie danej usługi 
20. Wykonawca posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, o którym mowa w art. 20

ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z2020 r. poz.
1409)

21. Wykonawca nie będzie  powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 

 Dopuszczalne jest składanie cząstkowych ofert na poszczególne części kursu.
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II. Termin wykonania zamówienia:

od 29 lipca do 12 września 2021 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Justyna Frontczak – koordynator projektu
Nr telefonu :
43 678-42-70
506 023 255

Emilia Błaszczyk – pracownik ds. biurowych projektu
43 87 10 784

III. Opis sposobu przygotowania ofert.
• Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.
• Oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
• Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
• Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu,

Wymagane dokumenty: 

1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
2. Formularz ofertowy (zał nr 1)
3. Oświadczenie (zał. nr 2)
4. Harmonogram szkolenia (zał nr 3)
5. Zaświadczenie o wpisie instytucji do KRAZ i RIS

Termin składania ofert: od dnia 20 lipca 2021 roku do 26 lipca 2021 roku do godz,. 15.00

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach
ul. Łódzka 17/2, 99-200 Poddębice
NIP 828-10-71-472
REGON 005260912

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie w języku
polskim  przy  pomocy  komputera/maszyny  do  pisania  albo  w  formie  elektronicznej  (skan  podpisanych
dokumentów – zapis w formacie .jpg albo .pdf) oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną  do
podpisania oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień w zakresie treści  przesłanych
ofert, o ile treści zwarte w ofercie nie są do końca zrozumiałe.

Złożenie  oferty  polega  na  przesłaniu  wypełnionych  formularzy  ofertowych  stanowiącego  załączniki  do
zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wskazanymi w niniejszym zapytaniu
drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego/poczty kurierskiej lub dostarczeniu na adres
podany poniżej.
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Oferta  powinna  zostać  złożona  w  zamkniętej  kopercie  zewnętrznej  w  sposób  uniemożliwiający  jej
przypadkowe otwarcie, a wewnątrz niej powinna znajdować się koperta zawierająca wymagane załączniki.

Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana napisem:  "Kurs zawodowy – (nazwa kursu)".
Jeżeli  oferta  zostanie  złożona  w  inny  niż  powyżej  opisany  sposób,  Zamawiający  nie  bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Uznanie ważności oferty
Aby oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie, powinna spełniać wymogi przewidziane
przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu i być złożona w terminie składania ofert do 26 lipca 2021 r. do
godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu.

Termin i miejsce złożenia ofert
Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Miejsko-Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poddębicach: w formie pisemnej - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub 
poczty kurierskiej na adres: 99-200 Poddębice ul. Łódzka 17/21, albo w formie elektronicznej - za pomocą
poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail:  mgops@mgops.poddebice.pl  w  nieprzekraczalnym  terminie  od
20  lipca  do  dnia 26  lipca 2021 roku  do  godz.:  15.00.  Jeżeli  oferta  wpłynie  do  Zamawiającego  za
pośrednictwem  operatora  pocztowego  lub  pocztą  kurierską,  o  terminie  złożenia  oferty  decyduje  termin
dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia
dostarczenia oferty pocztą kurierską.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

VII. Ocena ofert, wybór oferty, zawarcie umowy.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. cena – 80z%
b. doświadczenie i kwalifikacje 20%

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę brutto za każdy poszczególny kurs zawodowy. Cena musi
obejmować wszystkie obowiązki i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, min. 
zapewnienie wykładowców, sakli szkoleniowej przeprowadzenie niezbędnych bada (jeśli określają to 
przepisy prawa), egzaminów zewnętrznych, materiałów szkoleniowych i sprzętu technicznego oraz 
produktów niezbędnych w realizacji zamówienia.

O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  poinformuje  danego  Wykonawcę  telefonicznie  lub
mailem.

VIII. Informacje dotyczące wynagrodzenia: Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne w terminie
14 dni od daty złożenia rachunku/faktury wraz z zaakceptowaną dokumentacją.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poddębicach-

2) Inspektorem  danych  osobowych  u  Administratora  jest  p.  Magdalena  Kuszmider e-mail:
kontakt@iszd.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
realizacji  przedmiotu  umowy   zawartej  .oraz  jej  rozliczenia  zgodnie  z  przepisami  prawa,  w
szczególności  zgodnie z  ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. zm.)

4) Padanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  realizacji  obowiązku  prawnego
ciążącego na Administratorze zgodnie z pkt. 3

5) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,

 prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pana danych osobowych,  chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie
szczególnych przepisów prawa, tj. 
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której  stroną jest osoba,  której dane
dotyczą 
• przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze;

6) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,

7) Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny do  realizacji  celu  dla  jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie i oświadczam, iż
zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.

  

…....................................  ….............................................……........
(data)                       czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Zał. Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

…………………………..
   /miejscowość i data/

WYKONAWCA:

Dane Wykonawcy: 

Adres:

Tel. kontaktowy: 

e-mail:

ZAMAWIAJĄCY:

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach
             ul. Łódzka 17/2, 99-200 Poddębice

             NIP 828-10-71-472
                         REGON 005260912

Odpowiadając  na  Zapytanie  ofertowe  nr  Zapytanie  ofertowe  12/ZO//RPO/2021 dotyczące
przeprowadzenia  kursów  zawodowych  pn.”  ………………………………………………………………..”
dla  ………….. uczestników  projektu  pt.:  „Siła  motywacji” współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
Zapytaniu ofertowym oświadczam, iż;

Oferuję  wykonanie  przedmiotu zamówienia  w pełnym zakresie  rzeczowym, zgodnie  z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia za cenę:

Nazwa kursu
Liczba

uczestników

Cena netto 
za 1

uczestnika
(zł)

Stawk
a %
VAT

Cena brutto
za 1

uczestnika
(zł)

Cena brutto
za szkolenie

(cena brutto za 1
uczestnika x

liczba
uczestników)

Proponowany termin i miejsce szkolenia: ………………………………………….…………………………...
………..………......…....…....…….....…........…......…..….……........…….…....…....…......…..….........…..…..
……………………………………………………………………………………………………………………
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Informujemy, iż nasza firma posiada następujące doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń o tej samej
lub podobnej tematyce:

Lp. Nazwa kursu/szkolenia Rok
realizacji

kursu/szkole
nia 

Szkolenie otwarte lub nazwa instytucji, 
dla której prowadzone było szkolenie

1.

2.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia zawartą w zapytaniu ofertowym oraz uzy -
skaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.

Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia wskazanego w zapytaniu
ofertowym. 

….……………………………. ….
                                data i podpis
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Załącznik nr 2

………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oświadczam/y,  że  spełniam/y  niżej  wymienione
warunki:

1. Posiadam/y uprawnienia  do  wykonywania  określonej  w zamówieniu  działalności  lub  czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiazek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam/y  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję/my  potencjałem  technicznym  i
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawimy  pisemne  zobowiązanie  innych
podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania
przedmiotowego zamówienia.

3. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust. 1 i
2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z pózn. zm.)

………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3

HARMONOGRAM  SZKOLENIA

Tytuł projektu "Siła motywacji"

Realizator projektu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach

Nazwa kursu

Wykonawca

Miejsce realizacji zajęć (adres)

Termin realizacji od do

Przykładowa tematyka zajęć

Ogółem 
liczba godzin

……………………………        ……….……..…………………………..……….
Data                Podpis i pieczątka Wykonawcy


	9) Operator wózka widłowego II WJO, operator urządzeń UDT – 2 osoby – 50 godz.
	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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