
 

 

 
 
 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Bydgoszcz, 25 sierpień 2016 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dotyczące wyboru realizatora/-ów warsztatów w ramach projektu „Samodzielnie 

w przyszłość”  
nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 

 
1. Beneficjent (Zamawiający): Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski 
2. Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.12.2017 
3. Tryb wyboru wykonawcy usługi:  

zasada konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 10 kwietnia 2015 r.).  

4. Miejsce realizacji zamówienia:  
województwo kujawsko pomorskie – powiaty: aleksandrowski, golubsko – dobrzyński (z wyłączeniem: 
Kowalewo Pomorskie), inowrocławski, grudziądzki, miasto Grudziądz, włocławski, Miasto Włocławek, 
wąbrzeski.  

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego  

6. Finansowanie zamówienia 
Zamówienie w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość” będzie współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, Priorytet IX, Działanie 
9.2.Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. 

7. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja (poprowadzenie) warsztatów dla osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznych lub ich otoczenia; 
A. dla łącznie 65 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w okresie wrzesień 
2016 – grudzień 2016. Każda z ww. osób weźmie udział w następujących warsztatach:  
a) Warsztaty z autoprezentacji i kreowania wizerunku 6 grup x śr. 10 - 12 os. x 2 dni (1-2/tydzień) x 7 

h; Cel: zwiększenie u osób niepełnosprawnych ON poczucia samoakceptacji istotnej w życiu 
codziennym, jak i zawodowym, nabycie umiejętności zaprezentowania siebie, przedstawienia 
swoich mocnych stron; Program (ramowy): techniki autoprezentacji i wywierania wpływu, 
budowanie efektywnego wizerunku własnej osoby, nauka doboru garderoby, profesjonalny ubiór 
do pracy  

b) Warsztaty radzenia sobie ze stresem 6 grup x śr. 10-12 os. x 2 dni (1-2/tydzień) x 7 h; Cel: 
Zwiększenie zrozumienia mechanizmów stresu, poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze 
stresem, wzrost umiejętności panowania nad emocjami; Program (ramowy): mechanizmy stresu i 
jego czynniki oraz własne możliwości wpływania na stres, objawy i rodzaje stresu, aktualny poziom 
stresu, źródła i obszary stresu, rozpoznawanie własnych zasobów do radzenia sobie ze stresem, 
narzędzia radzenia sobie ze stresem.  

c) Warsztaty z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 6 grup x 1 dzień x 7 h Zakres merytoryczny: Cel: 
promocja zdrowego trybu życia i aktywnego starzenia się; Program (ramowy): przyczyny chorób 
(cywilizacyjnych i typowych dla ON z dysfunkcją wzroku), zapobieganie, palenie papierosów jako 
główny czynnik ryzyka zachorowań na POCGP, picie alkoholu jako ryzyko DDA, FAS/FAE, 
profilaktyka;  
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d) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 5 gr x śr. 8-10 os. x 2 dni (dzień po dniu) x 7 h; Ucz. są 
os. realizujące ścieżkę reintegracji zaw. Cel: rozwój umiejętności i kompetencji społecznych zw. z 
aktywnym poszukiwaniem pracy; Program (ramowy): kompetencje w procesie poszukiwania 
zatrudnienia, budowanie własnego wizerunku na rynku pracy, aktywne poszukiwanie pracy, 
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny; najczęściej popełniane błędy), 
proces rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna, metody skutecznego poszukiwania pracy. Wszystkie 
ww. zajęcia mają formę aktywnego warsztatu – treningu umiejętności.  
W trakcie ww. warsztatów będą stosowane następujące techniki: miniwykłady, ćwiczenia 
indywidualne i grupowe, kwestionariusze, dyskusja moderowana. Testy, ćwiczenia i in. treści w 
trakcie ww. warsztatów w formacie dostosowane do predyspozycji ON. Warunkiem ukończenia 
warsztatów jest aktywne uczestnictwo podczas wszystkich dni ich realizacji. Warsztaty zakończone 
uzyskaniem zaświadczenia. 

 
B. dla łącznie 30 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie w okresie styczeń 
2017 – marzec 2017: 
a) Zajęcia warsztatowe: Podstawowe zasady przemieszczania się osób z dysfunkcją wzroku w 

przestrzeni publicznej (w tym z przewodnikiem) 6 spotkań x 4 h. Warsztaty z wykorzystaniem 
symulatora wzroku, gogli i białej laski, mające na celu zaznajomić otoczenie ze sposobem 
przemieszczaniem ON z różnymi wadami wzroku i uświadomić jakie ON mają ograniczenia, z czym 
borykają się na co dzień. 

 
Warsztaty określone w ww. pkt. A i B będą organizowane w salach szkoleniowych wynajętych przez 
Zamawiającego w Aleksandrowie Kujawskim, Inowrocławiu, Grudziądzu, Golubiu – Dobrzyniu, 
Wąbrzeźnie i Włocławku. Za rekrutację uczestników oraz stronę organizacyjną (w tym zapewnienie sali, 
materiałów pomocniczych i powielenie dydaktycznych, sprzętu (w przypadku cz. B zamówienia) oraz 
wyżywienia) odpowiada Zamawiający. Wykonawca odpowiada za opracowanie szczegółowego 
programu warsztatów i zapewnienie prowadzącego (prowadzących).  
 
8. Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawcami mogącymi składać oferty w ramach niniejszego postępowania są: 

1. W przypadku części A zamówienia -  instytucje szkoleniowe wpisane do  Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych, 

2. W przypadku części B zamówienia – osoby fizyczne, w tym osoby samozatrudnione pod 
warunkiem osobistego wykonania usługi (personel projektu). 

 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą zapewnić prowadzących warsztaty posiadających 
niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności prowadzący powinni posiadać:  

 Dla każdego prowadzącego z osobna: minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie merytorycznym 
zajęć (minimum 300 godzin zajęć) oraz minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi (minimum 100 godzin zajęć). 

 
Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.  
Wykonawca, który nie spełni określonego powyżej warunku zostanie odrzucony z udziału w 
postępowaniu.  
 
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania określonego powyżej warunku, zobowiązany jest do 
przedłożenia następujących dokumentów:  

 CV prowadzącego/prowadzących, 
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 dokumentów poświadczających posiadanie przez prowadzących wymaganego doświadczania 
(zaświadczenia i/lub oświadczenia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia 
informacji zawartych w dokumentach. 

 
9. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu  
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych  
w pkt. 8 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Ocena odbywać się 
będzie osobno dla każdej części zamówienia określonego w pkt. 7 tj. A i B. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: 
„spełnia” – „nie spełnia” (dotyczy wymagane dokumenty Obowiązkowe). 
 
10. Kryteria oceny oferty. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty  
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie 
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. 
 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium Znaczenie % kryterium 
Maksymalna liczba punktów, 
jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 

Cena 80% 80 

Doświadczenie w realizacji usług 
pokrywających się zakresem 
merytorycznym z warsztatami 
będącymi przedmiotem oferty, w 
których udział brały osoby z 
dysfunkcją wzroku  

10% 10 

Prowadzącymi zajęcia w min. 50% 
łącznej przewidywanej liczby 
godzin będą osoby 
niepełnosprawne 

10% 10 

 
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
 
Ocena = A + B + C, gdzie: 
 
Ad. A – Cena  
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
 

Liczba punktów =  
Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert 

   x 100 x 80% 
Cena brutto badanej oferty 

 
Cenę za przedmiot danej części zamówienia tj. danego rodzaju warsztatu Oferent przedstawia w 
„formularzu oferty”” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w 
PLN cyfrowo i musi zawierać wszystkie koszty Zamawiającego z tytułu składek ZUS oraz podatku dla osób 
fizycznych lub uwzględniać podatek VAT (jeśli dotyczy).  
Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za poszczególne usługi i nie może jej zmienić po złożeniu 
oferty.  
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Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto za świadczenie 1 godziny zegarowej prowadzenia 
warsztatów zawierającej wszystkie koszty Zamawiającego.  
 
Ad. B – Doświadczenie w realizacji usług pokrywających się zakresem merytorycznym z warsztatami 
będącymi przedmiotem oferty, w których udział brały osoby z dysfunkcją wzroku  
Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie liczby godzin przeprowadzonych 
warsztatów, treningów, szkoleń o podobnej tematyce, co przedmiot zamówienia z udziałem osób z 
wadą wzroku. tj. 5 pkt. za każde 10 godzin, maksymalnie 20 pkt. Obliczenie punktów odbywać się będzie 
w oparciu o treść oświadczenia (wg wzoru) dołączonego do oferty Wykonawcy.  
 
Ad. C – Prowadzącymi zajęcia w min. 50% łącznej przewidywanej liczby godzin będą osoby 
niepełnosprawne; 
Przydzielenie punktów nastąpi w oparciu o treść oświadczenia zawartego w formularzu oferty wg wzoru: 

□ Wykonawca zapewni, że prowadzącymi zajęcia w mniejszej niż 50% łącznej przewidywanej 
liczby godzin będą osoby niepełnosprawne – 0 punktów; 

□ Wykonawca zapewni, że prowadzącymi zajęcia w min. 50% łącznej przewidywanej liczby godzin 
będą osoby niepełnosprawne – 10 punktów; 
 

 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za ww. 
kryteria oceny będą końcową oceną oferty na poszczególne części zamówienia tj. usługi określonego 
rodzaju.  Łącznie w ramach wszystkich ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert na poszczególne części (pkt. 7 poz. A lub B 
Zapytania), nie przewiduje się możliwości wyboru więcej niż jednego Wykonawcy danej części 
zamówienia. 
 
Oferta/oferty, która/e uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą. 
 
11. Zakres wykluczenia 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym 
kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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. 

 
12. Termin i miejsce składania ofert 
Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z 
załącznikami, w terminie do 2 września 2016 r. do godz. 15.00 poprzez email: alicjawiechowska@wp.pl 
(skan w formacie .jpg albo .pdf) lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Powstańców 
Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 506 957 988 
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13. Informacje inne 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do 
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na 
realizację niniejszego zamówienia. 
 
O wyborze ofert/-y Zamawiający poinformuje na stronie internetowej: 
http://www.kujawskopomorski.pzn.org.pl/. 
 
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
 
14. Zmiany w umowie 
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu 
właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze 
aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:  

1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,  
2. ostatecznej liczby godzin, 
3. zasad płatności, 
4. zabezpieczenia i kar umownych, 

Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę 
zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. 
Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych: 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez 
Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku: 
a) opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu 

przez Strony w wysokości 5% kwoty brutto określonej w Umowie za każdy dzień opóźnienia, licząc 
od dnia, w którym obowiązek powinien być dopełniony;  

b) odstąpienia od Umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniodawcy lub 
odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zleceniobiorca w wysokości 50% kwoty brutto określonej w Umowie;  

c) jeśli Zleceniobiorca nie wykonał lub wykonał w sposób nienależyty przedmiot zamówienia, a także 
w przypadku, gdy Zleceniodawca wezwał Zleceniobiorcę do poprawienia lub uzupełnienia tej 
czynności zamówienia, a zamówienie poprawione przez Zleceniobiorcę w dodatkowym terminie 
nadal ma wady lub Zleceniobiorca odmówił usunięcia wad zamówienia Zleceniobiorca zapłaci 
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 25% kwoty brutto określonej w Umowie.  

Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom 
trzecim. 
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FORMULARZ OFERTOWY  

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dotyczące wyboru realizatora warsztatów w ramach projektu „Samodzielnie w 

przyszłość” nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 
 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25 sierpnia 2016 roku dotyczące wyboru realizatora 
warsztatów w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość” nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 

 
 
Dane Oferenta: 
 

Imię i nazwisko/nazwa 
Oferenta: 

 

Województwo:  

Kod pocztowy: .  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

NIP:  

REGON:  

e-mail do kontaktu:  

Telefon do kontaktu:  

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do kontaktu z 
Zamawiającym: 

 

 
 

Proponowana cena brutto w 
PLN za 1 godzinę prowadzenia 
warsztatów określonych w cz.7 
A zapytania  

 

Proponowana cena brutto w 
PLN za 1 godzinę prowadzenia 
warsztatów określonych w cz.7 
B zapytania 

 

 
Oświadczenia oferenta: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym, uzyskałam/em konieczne informacje 
do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

2. Zobowiązuję się, że: 

□ prowadzącymi zajęcia w mniejszej niż 50 % łącznej przewidywanej liczby godzin będą osoby 
niepełnosprawne; 

□ prowadzącymi zajęcia w minimum 50 % łącznej przewidywanej liczby godzin będą osoby 
niepełnosprawne  
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w rozumieniu zapisów zawartych w cz. 10 zapytania ofertowego 

3. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  
4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  
5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 
a) ………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

c) …………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………….………………………………….. 

 
 
 
………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 
Miejscowość i data:  (podpis osoby i ewentualnie pieczątka) 
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OŚWIADCZENIE 

 
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

z Zamawiającym  
tj.  Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski 

 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z Polskim Związkiem 

Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) 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. 

 
 

 
 
 

------------------------------------------------- 
(miejscowość i data) 

 
 
 

------------------------------------------------ 
(podpis osoby i ewentualnie pieczątka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA  
ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące wyboru realizatora/ów warsztatów w ramach projektu „Samodzielnie w 
przyszłość” nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 

 

 
 
Dane Wykonawcy (imię i nazwisko / nazwa, adres, PESEL/NIP): 
 
………………………………………………………. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 

 
Wykaz doświadczenia w realizacji usług pokrywających się zakresem merytorycznym z 

warsztatami będącymi przedmiotem oferty, w których udział brały osoby z dysfunkcją wzroku 
 

Lp
. 

Termin realizacji Rodzaj usługi:  
Nazwa podmiotu 
zamawiającego 

Wykonana liczba 
godzin  

Imię i nazwisko oraz telefon 
osoby mogącej potwierdzić 

wykonanie usługi 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 
Miejscowość i data: (podpis osoby i ewentualnie pieczątka) 


