
 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
„AKADEMIA KOMPETENCJI GRAŻKA” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 

 

wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu  

„Akademia kompetencji GRAŻKA” 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 

doradztwo dla przedsiębiorstw. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

K.P.S.H. GRAŻKA Zbigniew Kobalczyk 

ul. Kilińskiego 1/3 

91-421 Łódź 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Kod CPV 80500000–9 – usługi szkoleniowe 

2. Przedmiot zamówienia:  

1. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników firmy K.P.S.H. GRAŻKA Zbigniew 

Kobalczyk z następujących tematów szkoleń: 

 Komunikacja interpersonalna i biznesowa – 6gr*2dni (1dzień = 8h), liczebność grupy 

10 osób każda; 

 Profesjonalna Obsługa Klienta. Psychologia Klienta. Techniki Sprzedaży – 3gr*2dni 

(1dzień = 8h) , liczebność grupy 13 osób każda; 

 Negocjacje handlowe – 2gr*2dni (1dzień = 8h), liczebność grupy 10 osób każda; 

 Sztuka prezentacji – 1gr*2dni (1dzień = 8 h) , liczebność grupy 7 osób; 

 Doskonalenie umiejętności menadżerskich, motywowanie pracowników oraz 

zarządzanie czasem (system Lean) – 1gr*4dni (1dzień=8h), liczebność grupy 10 osób; 

 Budowanie zespołów, Zarządzanie zmianą – 6gr*2dni (1dzień = 8h), liczebność grupy 

10 osób każda; 
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 Obrót międzynarodowy – przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne 

zastosowanie – 1gr*2dni (1dzień =  8h), liczebność grupy 5 osób; 

 Kurs grafiki wektorowej, bitmapowej i multimedialnej – 1gr*100h, liczebność grupy 

5 osób; 

 Zarządzania barwą i kolorem – 1gr*1 dzień (1 dzień = 8h), liczebność grupy 5 osób. 

2. Opracowanie programów szkoleń 

3. Opracowanie materiałów szkoleniowych do każdego szkolenia i ich wydruk, zgodnie ze 

standardami oznaczeń POKL, 

4. Opracowanie materiałów promocyjnych (długopis, segregator), zgodnie ze standardami 

oznaczeń POKL, 

5. Przeprowadzenie wstępnego i końcowego egzaminu z nabytej wiedzy (pre- i post-test) 

oraz przygotowanie zestawienia dot. wzrostu kompetencji uczestników szkoleń. 

6. Prowadzenie monitoringu szkoleń poprzez ankiety ewaluacyjne oraz przygotowanie 

raportu z ankiet, 

7. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zgodnie ze standardami oznaczeń POKL. 

 

Zamawiający informuje, że usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia będzie 

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VIII działanie 8.1., 

poddziałanie 8.1.1, projekt ,,Akademia kompetencji GRAŻKA” umowa o dofinansowanie nr UDA-

POKL.08.01.01-10-110/12-00. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: w okresie od 05.08.2013 – 30.09.2014 zgodnie z harmonogramem 

realizacji projektu, zawartym we wniosku o dofinansowanie. 

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi – do uzgodnienia z wybranym Oferentem. 

 

IV. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM 

1. Oferent zapewni do realizacji projektu min. 6 trenerów, w tym: 
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a. 3 trenerów do szkoleń miękkich, w tym: przynajmniej jeden trener posiada min. 5 

letnie doświadczenie menadżerskie w branży odzieżowej i/lub włókienniczej, 

b. 1 trenera do szkoleń informatycznych, graficznych, 

c. 1 trenera do szkoleń z zakresu tematyki Lean, 

d. 1 trenera do szkolenia z zakresu tematyki prawnej (obrót międzynarodowy). 

2. Oferent posiada min. 3 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych z 

środków EFS. 

3. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są 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 osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawanie 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. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim. 

Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę oferenta, 

2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, 

3. Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który 

powinien być obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4. Liczbę lat doświadczenia oferenta w realizacji szkoleń z tematyki objętej zapytaniem 

ofertowym. (doświadczenie liczone w latach) 

5. Liczbę lat doświadczenia oferenta w realizacji szkoleń dla firm i instytucji z branży 

włókienniczej. (doświadczenie liczone w latach) 

6. Termin związania ofertą: 10 dni od terminu składania ofert, 
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7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami 

imiennymi. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2013 do godz. 16:00, 

2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy K.P.S.H. GRAŻKA Zbigniew Kobalczyk, 

ul. Kilińskiego 1/3, 91–421 Łódź, lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (datą złożenia 

oferty jest data wpływu oferty do Zamawiającego). 

3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

4. Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki do niniejszego zapytania. 

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

VII. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów 

oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga kryterium – 

ilość punktów 

1.  Cena ofertowa brutto 60 

2.  
Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń z tematyki objętej zapytaniem 

ofertowym. (doświadczenie liczone w latach) 
15 

3.  
Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń dla firm i instytucji z branży 

włókienniczej. (doświadczenie liczone w latach) 
15 

4.  
Posiadane referencje (min. 5, za każde dodatkowe referencje liczone będą 2 

punkty) 
10 

 RAZEM 100 
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Ilości punktów przyznane za poszczególne kryteria oceny zostaną zsumowane i będą stanowić 

końcową ocenę oferty. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty. 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA SPEŁNIENIE 

KRYTERIÓW 

Ad 1. Cena ofertowa brutto 

C = (Cmin / Cof) x 60 

Gdzie: 

C – liczba punktów za spełnienie kryterium 

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto 

Cof – cena ofertowa brutto badanej ofert 

Ad 2. Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń z tematyki objętej zapytaniem ofertowym. 

(doświadczenie liczone w latach) 

D1 = (D1of/ D1max) x 15 

Gdzie: 

D1 – liczba punktów za spełnienie kryterium 

D1of – liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń z tematyki objętej zapytaniem badanej 

oferty 

D1max – największa liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń z tematyki objętej 

zapytaniem 

Ad 3. Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń dla firm i instytucji z branży włókienniczej. 

(doświadczenie liczone w latach) 

D2 = (D2of/ D2max) x 15 

Gdzie: 

D2 – liczba punktów za spełnienie kryterium 

D2of – liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla firm i instytucji z branży odzieżowej 

i włókienniczej badanej oferty 

D2max – największa liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla firm i instytucji z branży 

odzieżowej i włókienniczej 

Ad 4. Posiadane referencje (min. 5, za każde dodatkowe referencje liczone będą 2 punkty) 

Maksymalna liczba punktów – 10 
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Min. 5 referencji 

Za każdego dodatkowe referencje 2 punkty, maksymalnie 5 dodatkowych referencji, tj. liczba 

dodatkowych referencji (maksymalnie 5) x 2 punkty = liczba punktów za spełnienie 

kryterium 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową w 

terminie 3 dni od terminu składania ofert. 

2. Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularz ofertowego 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie oferenta dot. posiadanego doświadczenia w realizacji szkoleń 

współfinansowanych z środków EFS 

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie oferenta dot. trenerów 
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Załącznik nr 1 

ZAMAWIAJĄCY 

K.P.S.H. GRAŻKA Zbigniew Kobalczyk 

ul. Kilińskiego 1/3 

91-421 Łódź 

 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2013 

Pełna nazwa oferenta  

Adres lub siedziba oferenta, NIP  

Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia 

w okresie 01.08.2013 – 30.09.2014 zgodnie z harmonogramem 

realizacji projektu, zawartym we wniosku o dofinansowanie. 

Cena ofertowa brutto: (z 

dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku), w tym: 

- koszt dnia szkoleniowego 

(szkolenia miękkie) 

- koszt dnia szkoleniowego 

(szkolenia informatyczne, 

graficzne) 

- koszt materiałów szkoleniowych 

na uczestnika 

………………. PLN, w tym: 

 koszt dnia szkoleniowego (szkolenia miękkie: …..PLN 

 koszt dnia szkoleniowego (szkolenia informatyczne, graficzne): 

….. PLN 

 koszt materiałów szkoleniowych na uczestnika, łącznie 210 

uczestników: ….. PLN 

Doświadczenie oferenta w 

realizacji szkoleń z tematyki 

objętej zapytaniem ofertowym. 

(doświadczenie liczone w latach) 

…………………….. lat 

Doświadczenie oferenta w 

realizacji szkoleń dla firm i 

instytucji z branży włókienniczej. 

(doświadczenie liczone w latach) 

…………………….. lat 

Referencje ………………………… 

Termin związania ofertą: 10 dni roboczych od terminu składania ofert 

 

 

………………………. ............................................... ........................................... 
Miejscowość i data Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania oferenta 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania oferenta 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w ramach projektu pn „Akademia kompetencji GRAŻKA”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. 

Społecznego, oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo. 

2. Posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a 

także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując 

zamówienia lub wykonując je nienależycie. 

5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

7. Nie zostałem prawomocnie skazany 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. 

8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo – akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej
1
 

nie zostałem prawomocnie skazany 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. 

9. Jako podmiot zbiorowy sad nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania sie o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary. 

 

……………………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

 

………………………………………….. 

Nazwa i adres firmy 

……………data.......................... 

 

 

Oświadczenie  

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 w ramach 

projektu „Akademia kompetencji GRAŻKA” firma ……………………………………………….. 

oświadcza, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub 

osobowe polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 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. 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej/pieczątka firmy 
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Załącznik nr 4 

 

 

………………………………………….. 

Nazwa i adres firmy 

……………data.......................... 

 

 

Oświadczenie  

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 w ramach 

projektu „Akademia kompetencji GRAŻKA” firma ……………………………………………….. 

oświadcza, iż posiada min. 3 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych z 

środków EFS. 

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej/pieczątka firmy 
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Załącznik nr 5 

 

 

………………………………………….. 

Nazwa i adres firmy 

……………data.......................... 

 

 

Oświadczenie  

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL/20132 w ramach 

projektu „Akademia kompetencji GRAŻKA” firma ……………………………………………….. 

oświadcza, że posiada: 

 3 trenerów do szkoleń miękkich, w tym: przynajmniej jednego trenera posiadającego 

min. 5 letnie doświadczenie menadżerskie w branży włókienniczej, 

Imię i nazwisko: …………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………… 

 1 trenera do szkoleń informatycznych, graficznych, 

Imię i nazwisko: …………………………… 

 1 trenera do szkoleń z zakresu tematyki Lean, 

Imię i nazwisko: …………………………… 

 1 trenera do szkolenia z zakresu tematyki prawnej (obrót międzynarodowy). 

Imię i nazwisko: …………………………… 

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej/pieczątka firmy 

 

 


