
 
 
 
 

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 
Giżycko, 02 kwietnia 2013r.   

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Giżycku 
11-500 Giżycku 

ul. Dąbrowskiego 15 
 

tel.: 87/429 29 09 
faks: 87/429 29 09, wew. 23 

 
      

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

w sprawie udzielenie zamówienia na II część usługi dotyczącej  

organizacji szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie 

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie – Centrum DZWONI” 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku jako 
podmiot realizujący projekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowany w ramach 
umowy podpisanej z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, zwraca się 
z prośbą o wycenę zamówienia polegającego na organizacji szkoleń zawodowych dla osób                 
z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI”. 
 

I. Wymagania dotyczące Wykonawcy 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. prowadzą działalność z zakresu organizacji szkoleń zawodowych co najmniej rok, 
b. posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy urząd 

pracy co najmniej rok, 
c. posiadają doświadczenie z zakresu organizacji szkoleń zawodowych dla osób                            

z niepełnosprawnością intelektualną, 
d. dysponują lokalem w miejscowości Giżycko, w którym mogą odbywać się zajęcia dla 14 

osób, 
e. nie mają powiązań z Zamawiającym, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej                          
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z Zamawiającym, 
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź 

pełnomocnika Zamawiającego, 
 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 z członkami organu 
zarządzającego Zamawiającego. 

 
Wymagania wyszczególnione w literze a – d powinny zostać poświadczone przez Wykonawcę 
stosownymi dokumentami dołączonymi do formularza ofertowego. Brak w/w dokumentów 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 32 osób            
z niepełnosprawnością intelektualną (4 grupy szkoleniowe) w wymiarze 30 godzin dla każdej 
osoby. Szkolenia zawodowe prowadzone będą na stanowiska: pomocnik kucharza, pomocnik 
stolarza meblowego – tapicer, robotnik gospodarczy. 
Każde ze szkoleń będzie trwało przez 5 kolejnych dni roboczych, po 6h dziennie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń zawodowych w oparciu o program 
i podręczniki przekazane przez Zamawiającego. Koszt wydruku materiałów szkoleniowych 
poniesie Zamawiający.  
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom w trakcie każdego dnia szkolenia 
zawodowego 1 przerwę kawową i obiad składający się z dwóch dań (zupa + II danie). 
Wykonawca po zakończeniu szkoleń zawodowych zobowiązany będzie do wydania każdemu                
z uczestników, który ukończy szkolenie, zaświadczenie/certyfikat potwierdzający udział                       
w szkoleniu zawodowym. 
 

III. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
 

IV. Termin wykonania usługi: 

Termin wykonania usługi: od maja 2013r. do sierpnia 2013r. 
 

V. Kryterium oceny ofert: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród 
Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie I w oparciu o następujące kryteria: 
 

1. Cena –  60% 
 
Cena brutto oferty najtańszej                    x 60 = liczba punktów 
Cena brutto oferty badanej 
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2. Doświadczenie w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń zawodowych dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną – 25% 
 
Ilość przeprowadzonych szkoleń 
zawodowych oferty badanej 
Największa ilość przeprowadzonych                    x 25 = liczba punktów 
szkoleń zawodowych spośród 
złożonych ofert 
 

3. Doświadczenie w zakresie tematyki prowadzonych szkoleń zawodowych 
odnoszących się do konkretnych stanowisk pracy – 15% 

 
a. Doświadczenie w prowadzeniu szkolenia zawodowego na stanowisko: Pomocnik 

kucharza – 5 punktów, 
 
b. Doświadczenie w prowadzeniu szkolenia zawodowego na stanowisko: Pomocnik 

stolarza – 5 punktów, 
 
c. Doświadczenie w prowadzeniu szkolenia zawodowego na stanowisko: Robotnik 

gospodarczy – 5 punktów 
 

Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane, zaokrąglone do 
dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 
VI. Termin i sposób złożenia ofert 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na formularzu dołączonym do niniejszego 
zapytania, w  terminie 10 dni roboczych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 16 
kwietnia 2013r., na adres: zk.gizycko@psouu.org.pl , lub faxem pod numer 87/429 29 09 wew. 23 
lub też osobiście w Biurze Projektu, ul. Pocztowa 5, 11 – 500 Giżycko. 
 

Oferent zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, oświadczenia o braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do 
niniejszego zapytania). 

 
VII. Uwagi końcowe 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, do zawarcia umowy.  
PSOUU Koło w Giżycku może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej 
decyzji. 
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

w sprawie udzielenia zamówienia na usługę  
 

organizacji szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                      
w projekcie „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie – Centrum DZWONI” 
 
 

Ja/my niżej podpisany/ni …………………………………… działając w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy: 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
.................................................................................................................................................................. 
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 
NIP: …................................................................ REGON: …........................................................... 
KRS:………………………………….prowadzony przez Sąd 
Rejonowy………………………………………………………………………………….. 
Tel. …............................................................... Fax. …........................................................................ 
http// …............................................................... e – mail: …............................................................ 
 

1. Składam/y ofertę na wykonanie usługi polegającej na organizacji szkoleń zawodowych dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie „Centrum Doradztwa 
Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum 
DZWONI”. 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się związanymi 
określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do 
przygotowania oferty. 

3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za: 
Cenę netto:.............................................zł (słownie złotych: ……………….……………), 
cenę brutto: .............................................zł (słownie złotych:……………………...……..). 

4. Posiadamy doświadczenie w organizacji szkoleń zawodowych dla osób                                    
z niepełnosprawnością intelektualną – przeprowadziliśmy _______ szkoleń zawodowych 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. (Dokumenty poświadczające 
przeprowadzenie szkoleń zawodowych w załączeniu). 

5. Posiadamy doświadczenie w zakresie tematyki przeprowadzonych szkoleń zawodowych 
odnoszących się do konkretnych stanowisk pracy 1: 

a. Pomocnik kucharza, 
b. Pomocnik stolarza, 
c. Robotnik gospodarczy 

Termin związania ofertą wynosi 10 dni od upływu terminu składania ofert. 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 
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_____________________________    _________________________ 
Miejscowość, data              Podpis 
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Giżycko, ______________ 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………… działając w imieniu i 
na rzecz Oferenta: 
Nazwa i siedziba Oferenta: 
.................................................................................................................................................................. 
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 
NIP: …................................................................ REGON: …........................................................... 
KRS:…………………………………. 
 
oświadczam/my, iż Oferent nie jest powiązany osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym,             
w szczególności poprzez: 

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej             
z Zamawiającym, 

2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta bądź pełnomocnika Zamawiającego; 

3. 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 z członkami organu zarządzającego Zamawiającego. 

 
 

_______________________________________________ 
PODPIS OFERENTA LUB OSÓB UPOWAŻNIONYCH 

 
 
 
 

 
 
 
 


