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Chorzów, dnia 15.10.2016 
 

Zapytanie ofertowe 2016-SNP-03 
 

Dotyczy: postępowania opartego na efektywnym zarządzaniu finansami mającego na celu wybór 
trenera zajęć informatycznych w ramach projektu „Szansa na nową pracę” - W związku z faktem, że 
Zleceniodawca przedmiotu planuje przeznaczyć na realizację wymienionej usługi kwotę poniżej wym. 
podlega wyłączeniu z art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r /Prawo zamówień publicznych/ 
koniecznym jest przeprowadzenie rozpoznania cenowego na lokalnym rynku, zwraca się z uprzejmą 
prośbą  o przedstawienie propozycji cen na przedmiot niniejszego zapytania. 
 
 

 
Dane zamawiającego: 
 
Graficom Dariusz Mierzwa 
ul. Bożogrobców 3,  
41-503 Chorzów 
tel. 601 716 403 
NIP 627-002-21-09 
e-mail: szkolenia@graficom.pl 
 

 
 
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach 
finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności  wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.12.2011r. 
 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). 
 
Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny 
ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. 
 
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje związane z podaną 
ceną za usługę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
 
Niniejsze zapytanie zostało przekazane trzem potencjalnym Wykonawcom, zamieszczone na stronie 
internetowej projektu (www.centrum.graficom.pl), 
 
 
 
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA  
Z PODANIEM INFORMACJI O BRAKU MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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3.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
 

Kod CPV 
 

1. Kursy komputerowe 80533200-1 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
„Zakup kursu komputerowego, usługa zlecona (4 grup x średnio 10 uczestników projektu/grupę; 
60h/osobę)” 
 
obejmująca organizację kursu komputerowego dla maks. 40 uczestników Projektu „Szansa na nową 
pracę” w podziale na 4 grup x średnio 10 osób (dopuszczalne 8-12 osób w grupie) na grupę; 60 h/osobę. 
 
Wykonawca nie może podzlecić całości wykonania zamówienia innemu podmiotowi bez zgody 
Zamawiającego.  
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 
 
3.2. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zadania i obowiązki Wykonawcy 
 
Do obowiązków Wykonawcy usługi będzie należało częściowe lub całościowe wykonanie zadania 
zleconego -  kursu komputerowego, (4 grup x średnio 10 uczestników Projektu/grupę; 60h/osobę)” 
 
 
Zadanie zlecone obejmuje w szczególności następujące pozycje kosztowe, które powinny zostać 
uwzględnione przy wycenie kosztowej oferty: 
 

 przeprowadzenie kursu komputerowego dla 4 grup (na różnych poziomach zaawansowania) x 
średnio 10 osób/grupę;  

 zapewnienie kadry dydaktycznej pozwalającej na prowadzenie zajęć dla grupy szkoleniowej 

 zapewnienie pomocy dydaktycznych dla trenerów,  

 przygotowanie 40 certyfikatów dla uczestników Projektu, potwierdzających udział w kursie 
komputerowym. Treść i forma certyfikatu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 
 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 
 

 ewidencji czasu pracy trenerów 

 prowadzenie listy obecności na zajęciach; 

 prowadzenie dziennika zajęć zawierającego, m.in. tematykę prowadzonych zajęć; 

 zgłoszenia Zamawiającemu nieobecności uczestników Projektu lub wszelkich innych 
problemów dotyczących realizacji zamówienia; 

 w przypadku konieczności zmiany trenera – wcześniejsze uzyskanie akceptacji Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przy gromadzeniu oraz 
przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w kursie komputerowym. 
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3.3 Program ramowy  
 
Program ramowy kursu komputerowego powinien obejmować następujące moduły tematyczne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/rozszerzenia tematyki szkoleń w zależności od potrzeb 
uczestników projektu. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości merytorycznej prowadzonych kursów 
komputerowych. 
 
3.4 Miejsce realizacji zamówienia 
 
Miejscem realizacji zamówienia tj. realizacji szkoleń określonych w pkt. 3.1 dla uczestników projektu 
musi być: miasto Chorzów (województwo śląskie).  
 
 
3.5 Harmonogram realizacji 
 
Zamówienie przyjęte przez Wykonawcę musi być zrealizowane w terminach uzgodnionych  
z Zamawiającym. Przewidywane terminy realizacji usługi to: 
 
- dla I edycji naboru: listopad 2016  
- dla II edycji naboru: marzec 2017 – wrzesień 2017 
 
Terminy zajęć uzgodnione zostaną z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć.  
 
 
 
 
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące 
warunki: 

Nazwa usługi Tematyka  
(w zależności od 
poziomu 
zaawansowania danej 
grupy) 

Ilość 
godzin 

Ilość osób  Ilość grup  

Kurs 
komputerowy 

obsługa komputera, system 
operacyjny MS Windows, pakiet 
MS Office, Libre Office, 
komunikacja elektroniczna, 
edytory tekstu, cloud computing 
bezpieczeństwo w internecie, 
omówienie innych systemów 
operacyjnych. Zajęcia prowadzone 
wg standardów przygotowujących 
do egzaminu ECDL 

 
 
 
 
 
60 h 
 
 

 
 
 
 
maks. 40 

 
 
 
 
 
4 

 Ogółem: 60 h maks. 40 4 
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a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności szkoleniowej na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b. posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i wykażą się 

przeprowadzeniem co najmniej jednego szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem 
złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, posiadającymi doświadczenie  
w prowadzeniu kursów komputerowych o tematyce zgodnej z niniejszym zamówieniem, 
potwierdzone wykonaniem co najmniej 100 godzin szkoleniowych; 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia; 
 

wg. szczegółowych wymogów określonych w pkt 5.5 niniejszego Zapytania ofertowego. 
 
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 
 
5.1 Ofertę można składać w następujący sposób: 
 
- osobiście - w siedzibie Zamawiającego;  
- przez pełnomocnika - w siedzibie Zamawiającego;  
- za pośrednictwem poczty polskiej (zaleca się przesłanie „za potwierdzeniem odbioru”, priorytetem) 
– na adres Zamawiającego;  
- za pośrednictwem firm kurierskich – na adres Zamawiającego;  
 
w terminie do  28.10.2016 w godz. 8.00- 16.00. Otwarcie kopert nastąpi 28.10.2011 r. o godz. 16.15 
 
5.2 Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie:  
 
- e-mailowej,  
- w drodze elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym,  
- faksem. 
 
5.3 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej liczy się data 
wpływu do kancelarii Zamawiającego. 
 
W przypadku wysłania oferty drogą pocztową zaleca się poinformowanie Zamawiającego drogą 
telefoniczną lub faksową o jej wysłaniu.  
 
5.4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wg poniższego wzoru: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres oferenta 
Pieczęć firmowa (jeśli jest) 

 

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE 2016-SNP-03 

 
Projekt „Szansa na nową pracę 
 
Nie otwierać przed 28.10.2016 godz. 16.15 

 
 

Chorzowskie 
Stowarzyszenie Pomocy Serce 

ul. Powstańców 70/3, 41-
500 Chorzów  

 

 

http://www.centrum.graficom.pl/
mailto:szkolenia@graficom.pl


Projekt „Szansa na nową pracę” WND-RPSL.07.04.02-24-0374/15-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 

Dariusz Mierzwa Graficom, Biuro projektu: 41-503 Chorzów, ul. Bożogrobców 3, tel. 32 34 34 500, 601 716 403, 727 570 604, 
www.centrum.graficom.pl, e-mail: szkolenia@graficom.pl  

 

 
5.5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
 
1) Odpowiedź pisemną na zapytanie ofertowe, zawierającą minimum: 
 
- numer zapytania ofertowego tj. 2016-SNP-03; 
- nazwę i numer projektu tj. Projekt „Szansa na nową pracę” WND-RPSL.07.04.02-24-0374/15-00; 
- dane adresowe Zamawiającego, zgodne z pkt 1 niniejszego zapytania; 
- dane Wykonawcy, w tym nazwę, adres, telefon kontaktowy, ew. nr wpisu do EDG (osoby prowadzące 
działalność gospodarczą); zaleca się podanie dodatkowo adresu e-mail; 
- podaną cenę wykonania zamówienia w formie: 
 

LP. Produkt 
 

Kod CPV 
 

Tematyka, obejmująca 
m.in.: 
 

Cena jednostkowa w 
PLN brutto za 1 h zajęć 
* 

1. kurs komputerowy, usługa zlecona (4 
grup x średnio 10 uczestników 
Projektu/grupę; 60h/osobę) 

 

80533200-1 obsługa komputera, system 
operacyjny MS Windows, 
pakiet MS Office, Libre Office, 
komunikacja elektroniczna, 
edytory tekstu, cloud 
computing, bezpieczeństwo w 
internecie, omówienie innych 
systemów operacyjnych. 
Zajęcia prowadzone wg 
standardów przygotowujących 
do egzaminu ECDL 

 

 
2. 

 
Wartość zamówienia ogółem w PLN brutto : **  
 

 

 
* należy podać cenę jednostkową brutto za kurs komputerowy przypadającą na jednego Uczestnika 
Projektu, tj. obejmującą 60 godzin lekcyjnych / osobę (przy uwzględnieniu pozostałych kosztów 
wymienionych w pkt. 3.2 Zapytania Ofertowego nr 2016-SNP-03 
 
** Wartość zamówienia ogółem w PLN brutto – oznacza  koszt zamówienia wskazany tabeli 
przemnożony przez planowaną, całkowitą ilość osób tj. 40 (słownie: czterdzieści). 
 
 
5.6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, oraz podpisem osoby upoważnionej.  
 
Oferta musi zawierać podpis/-y osoby/-ób uprawnionej/-ych do występowania w imieniu Wykonawcy, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. Jeśli osoba/-y podpisująca/-e dokumenty działa/-ją na podstawie pełnomocnictwa, musi 
ono w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 
 
5.7 Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii.  W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana 
strona musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub 
osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny 
podpis) oraz datą.  
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5.8 Strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty, a w 
szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane 
przez Wykonawcę. 
 
5.9 Poprawki, przekreślenia itp dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały 
odrzuceniem oferty.  
 
5.10. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
5.11. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do 
średnich cen za tego typu usługi. 
 
5.12. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną  
w budżecie projektu na wykonanie zadania – licząc wg stawki za kurs komputerowy dla 1 Uczestnika 
Projektu. 
 
 
 
6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
6.1. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty – wartość zamówienia brutto ogółem. 
 
6.2. Cenę oferty należy podać w kwocie jednostkowej brutto w PLN za: 
 

1) za kurs komputerowy przypadającą na jednego Uczestnika Projektu, tj. obejmującą 60 godzin 
lekcyjnych / osobę  

 
2) wartość zamówienia ogółem tj. koszt zamówienia wskazany w tabeli przemnożony przez planowaną, 
całkowitą ilość osób tj. 40 (słownie: czterdzieści) 
 
uwzględniając jego całkowity zakres oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w pkt. 3.2. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zadania i obowiązki 
Wykonawcy. 
 
6.3. Cena brutto oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą 
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
6.4. Cena brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy. 
 
6.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
6.6. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, w szczególności podatek dochodowy, i inne 
koszty, które będą przez niego opłacane w ramach umowy i powinny być one doliczone do stawek, cen 
i ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie. 
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6.7. Wykonawca zapewnia, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty 
(związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 
 
6.8. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 
6.9. Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni od upływu terminu składania oferty. 
 
7. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 
7.1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje 
następujące kryteria: cena usługi brutto tj. wartość ogółem zamówienia (wskazana w pkt 2 tabeli 
wskazanej w pkt  5.5 1 zapytania)  - waga 100% 
 
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za wykonanie usługi. Za najkorzystniejszą ofertę 
zamawiający uzna ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę brutto. 
 
Najniższa cena uzyska 100 % pkt, pozostałe oferty uzyskają punktację zgodnie ze wzorem: 
 
ilość punktów P = ( cena najniższa / cena oferenta) * 100 % 
 
7.2. Wybór oferty dokonany zostanie przez Komisję złożoną z 3 członków, powołaną przez 
Zamawiającego, i zostanie udokumentowany protokołem z wyboru, zatwierdzanym przez 
Zamawiającego. 
 
7.3. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców przedstawi taką samą cenę, Zamawiający 
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. 
 
7.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska najniższą cenę brutto –  
w ramach wnioskowanej do realizacji tematyki zamówienia. 
 
7.5 W przypadku gdy wykonawca wybrany do realizacji zamówienia nie przystąpi do podpisania 
umowy lub zrezygnuje z części zamówienia, Zamawiający udzieli zamówienia kolejnemu wykonawcy 
wg otrzymanej punktacji zgodnie z pkt. 7.4. 
 
 
8. INFORMACJE DODATKOWE 
 
8.1. Wszelkie zapytania i wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania będą przekazywane w formie 
pisemnej za pośrednictwem poczty polskiej, e-mail lub faksem. Zamawiający nie będzie udzielać 
wyjaśnień w formie telefonicznej.  
 
8.2. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od 
upływu terminu składania ofert. 
 
8.3. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie maksymalnie 7 dni roboczych 
od dnia dokonania wyboru oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub od zawarcia umowy z 
istotnych przyczyn. 
 
8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości do żądania od Wykonawcy dodatkowych 
dokumentów potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie, w tym dokumentów 
finansowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do siedziby 
Zamawiającego w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie dokumentów. 
 
8.6. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 
ubiegających się o zamówienia. 
 
8.7. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną 
dołączone złożone oferty. 
 
8.8 W przypadku odwołania od decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia 
pisemnego odwołania (wraz z podpisem i pieczęcią potencjalnego wykonawcy) ze szczegółowym 
uzasadnieniem w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach 
postępowania. Decyzja Zamawiającego podjęta po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny. 
 
8.9. Niniejsze zapytanie jest opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Sporządzono w dniu  15.10.2016 r. 
 
 
 
Podpis osoby zatwierdzającej: 
 
Dariusz Mierzwa – beneficjent  ……………………………………….…………………………….. 
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