
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

w sprawie zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu trenerskiego I stopnia dla 
nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 

z dnia 04.08.2017 r.  
 
  
Centrum zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.  
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Nazwa Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa 
Łódzkiego 

REGON 101158674 

NIP 9471979100 

Adres do korespondencji 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 70/72 

E-mail projekty_ue@cku-lodz.edu.pl 
Tel. 42 6516993,  42 6543020 

Osoba do kontaktu 
(przedstawiciel Zamawiającego) 

 
Roman Rylik 

 
2. ZAPYTANIE OFERTOWE   
 

Tytuł zapytania Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowa/kurs 
trenerski I stopnia dla 1 (jednego) nauczyciela CKU SWŁ w Łodzi.  

Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej 
http://www.cku-lodz.edu.pl.  oraz w siedzibie Zamawiającego. 

Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. 
Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami 
konkurencyjności. 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). 
Szacunkowa wartość zamówienia została określona w drodze 
szacowania ceny.  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)  
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe: 
 

Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  
realizacji projektu: „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

Wspólny Słownik Zamówień 
(kod-y CPV przedmiotu 
zamówienia) 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

mailto:projekty_ue@cku-lodz.edu.pl
http://www.cku-lodz.edu.pl/


 
3.2.1 Kurs dla nauczyciela „Kurs trenerski I stopnia” 

kurs dla 1 nauczyciela kierunku protetyk słuchu, co najmniej 60 h,  

 
ETAP I – zakres szkolenia 
1. Projektowanie szkoleń 

2. Komunikacja trenera z grupą 

3. Dynamika i proces grupowy 

4. Metody i narzędzia pracy trenera  

5. Sprzedaż i podstawy prawne zawodu trenera 

 
ETAP II – Efekty uczenia się 
1. W zakresie wiedzy uczestnik:  

 zna obszary pracy w zakresie zarządzania i kreowania procesu grupowego. Zna własne kompetencje i 

zasoby - potrafi wskazać obszary do dalszego rozwoju. 

 poznaje rynek szkoleniowy, modele funkcjonowania na rynku szkoleniowym i znaczenie działań 

umożliwiających budowanie marki 

 potrafi korzystać z prawa cytatu, licencji Creative Commons oraz zastrzegać prawo majątkowe 

2. W zakresie umiejętności uczestnik:  

 potrafi zaprojektować szkolenie, warsztaty „szyte na miarę” 

 potrafi szukać, dobierać i stosować metody szkoleniowe i ćwiczenia zgodnie z własnymi kompetencjami, 

potrzebami, możliwościami oraz dobierać metody do projektowanych szkoleń 

3. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik:  

 jednoznacznie i perswazyjnie przekazuje treści merytoryczne, potrafi kierować uwagą uczestników 

szkolenia. 

 
ETAP III – Ocenianie 
Przygotowanie autorskiego projektu szkolenia. 
 
ETAP IV – Porównanie 
Uczestnik nabył kompetencje i uzyskał zakładane efekty uczenia się, które zostały potwierdzone pozytywną 
oceną opracowanego projektu szkolenia. 

3.2.2 Zgodnie z zapisami Podręcznika Beneficjenta, w przypadku realizacji szkoleń prowadzących do uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 należy wskazać podstawę prawną do 
uzyskania kwalifikacji, natomiast w przypadku szkolenia, które prowadzi do nabycia kompetencji należy 
zamieścić oświadczenie, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z czterema etapami wskazanymi w ww. 
Wytycznych. Program kursu powinien uwzględniać nazwę firmy szkoleniowej (wraz z numerem wpisu do 
RIS), termin kursu oraz miejsce realizacji, liczbę godzin szkolenia i liczbę przeszkolonych osób, 
zaświadczenia/dyplomy.  

3.2.3 Program kursu oraz wzory wszystkich materiałów, które otrzymają uczestnicy kursu będą stanowiły załączniki 
do umowy.  

 
3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: 
 

3.3.1 Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu.  

3.3.2 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na 
realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać 
inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro 
Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez 
dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania 
lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym 
w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia),  kary 



 
umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte 
(w profesjonalnym obrocie)  zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania 
umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.  

3.3.3 Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu 
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne 
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na 
prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią 
zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne 
i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

3.3.5 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki 
związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze 
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane 
z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu 
z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego 
zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).  

3.3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

3.3.7 Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych  

 
3.4 Wymagania wobec Oferenta: 

 

3.4.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

3.4.2 W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:  

 
a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie 
wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie 
ponosił odpowiedzialności; 

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od 
podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy 
i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości 
prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. 

3.4.3  Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i 
zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione 
w punkcie 3.5. 

 
3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty: 

 

3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, 
a mianowicie: 

a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (CEIDG); 

b. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się 
o zamówienie, w szczególności: 



 
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono 

jego upadłości, 
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, 
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
niezakłóconą realizację zamówienia, 

• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:   
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  
d) 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 

3.5.2  Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji 
Oferenta. 

3.5.3  Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych 
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą 
brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń 
i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne 
konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego 
i Kodeksu cywilnego. 

3.5.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego 
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta 
do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

 
3.6 Termin(y) i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1. Sierpień, wrzesień 2017 r. Dokładny termin realizacji szkoleń zostanie ustalony przed 
podpisaniem umowy z Wykonawcą 

2. Miejsce realizacji szkolenia: Łódź 

 
4. KRYTERIA OCENY OFERT  
 
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na 
podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 80 % cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej x 80 = Cena 

http://fiz.ycz.n4/


 
 
Ocenie podlegać będą tylko oferty uwzględniające stawkę VAT 
zwolniony,  lub rachunki od firm, które nie są podatnikami VAT. 
Zamawiający nie ponosi przy tym odpowiedzialności za poprawność 
zastosowania stawki VAT zwolniony przez Oferenta. Decyzja o 
zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku jest wyłączną decyzją 
oferenta. 
Zleceniodawca dopuszcza możliwość przyjmowania faktur VAT ze 
stawką inną niż zwolniona pod warunkiem przedłożenia przez 
Oferenta interpretacji indywidualnej wydanej przez właściwą izbę  
skarbową. Interpretacja musi być wydana na prośbę Oferenta i 
opisywać sytuację podatkową identyczną z przedmiotem 
zamówienia. W przypadku wydania przez organ skarbowy 
interpretacji mówiącej o konieczności objęcia usługi będącej 
przedmiotem zamówienia podatkiem od towarów i usług (VAT) 
zleceniodawca dopuszcza przyjęcie faktur korygujących do faktur już 
wystawionych i zapłaconych przez Zamawiającego w zakresie zmiany 
obejmującej zmianę stawki VAT. 
 
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów 

2. Doświadczenie w 
realizacji szkoleń w 
okresie ostatnich dwóch 
lat 

20% Doświadczenie Oferenta jest mierzone w oparciu o liczbę szkoleń 
które Oferent przeprowadził w zakresie podobnym do zakresu 
niniejszego zapytania w okresie dwóch ostatnich lat.  
Doświadczenie będzie punktowane wg następujących zasad: 
przeprowadzenie 1-2 szkoleń – 5 punktów  
przeprowadzenie 3-4 szkoleń – 10 punktów 
przeprowadzenie 5-6 szkoleń – 15 punktów 
przeprowadzenie więcej niż 6 szkoleń - 20 punktów 
 
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 20 punktów.  

 
5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: 

 

5.3.1 W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu 
objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej Zamawiającego  

5.3.2 Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w złożonej przez Oferenta ofercie.  
W razie stwierdzenie oczywistych omyłek pisarskich, braku podpisów, parafek, pieczęci,  braku 
załączników wymaganych przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia 
braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni roboczych. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający 
powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do 
kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie).  Nie 
dostarczenie poprawnych załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie spełniającej 
kryteriów formalnych.   

 
6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY  
 
6.1 Termin i sposób złożenia oferty: 
 

6.1.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.08.2017 r. (data zamknięcia 
przyjmowania ofert). 



 
6.2.2 Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: 

(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy to 
jest w godzinach 8.00-16.00 

(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy, 

(c) mailem w formie dokumentu pdf przesłanym na adres: projekty_ue@cku-

lodz.edu.pl 
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: 

 

6.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 
niniejszego zapytania ofertowego. 

6.2.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

6.2.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie internetowej w terminie 5 dni roboczych od 
daty zamknięcia przyjmowania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
zawiadomi Oferentów poprzez e-mail. 

6.2.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. 

6.2.5 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona 
po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu 
przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami 
prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań 
niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo 
ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie 
pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny 
ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen).    

6.2.7 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  

 6.2.8 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w 
szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania 
do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących 
Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub 
przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu 
zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku nie otrzymania 
dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku modyfikacji treści 
zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną 
poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane 
nowe zapytanie. 

6.2.9  W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet 
zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty 
zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez 
Zamawiającego. 

6.2.10  Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to jest nie 
podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
Załączniki: 
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
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Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – załącznik nr 2 

 


