
                                                  

 

 
                                

 

 
 
 

 

Poznań, 10.03.2014 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014/WCES 
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 
Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności 
(Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na 
wyłonienie szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń dla grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych, w 
ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, 
projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego  

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka  
ul. Św. Wincentego 6/9  
61-003 Poznań 
NIP 782-11-46-599   

 
II. Wspólny Słownik Zamówień 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 
 

III. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń w Poznaniu dla 
grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych, w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarnej”, które zostały podzielone na następujące części: 

 
a) ABC przedsiębiorczości w dniach 31.03.2014, 01-02.04 2014 r. oraz  03-05 kwietnia 2014r. 
b) Księgowość w spółdzielni socjalnej w dniach 07.04.2014r oraz 09.04.2014r. 
c) Podstawy prawne działalności gospodarczej 08.04.2014r oraz 10.04.2014r. 
d) Konstruowanie kompleksowej oferty, formuła oferty www, kanały dystrybucji produktu/usługi, Public 

Relations i wizerunek w dniach 14.04.2014 r. oraz 16.04.2014 r. 
e) Współpraca z JST, sektorem prywatnym i NGO- możliwości pozyskania dodatkowych ofert na swoje 

usługi/produkty w dniach 15.04.2014 r. oraz 17.04.2014 r. 
f) Równość szans - trening interpersonalny w dniach  28-29.04.2014 r. oraz 07-08.05.2014 
g) Biznesplan - wnioski na utworzenie/rozwój działalności gospodarczej w dniach  05-06.05.2014 oraz 12-

13.05.2014 
 

IV. Zakres pracy szkoleniowca 
1. Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego scenariusz szkoleń, opracowanie prezentacji w postaci PPT 
2. Opracowanie sprawozdania ze zrealizowanego szkolenia w oparciu o wzór dostarczony przez 

Zamawiającego. 
 

V. Wymagania dotyczące Wykonawcy 
W celu potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiający oczekuje przedłożenia CV opisującego 
doświadczenie w zakresie przewidzianym do oceny merytorycznej. W razie wątpliwości co do danych 
zawartych w CV Zamawiający może zażądać wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów. 

 
VI. Uwagi ogólne 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata wymogów w zakresie przeprowadzonych szkoleń 



                                                  

 

 
                                

 

 
 
 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy 
i wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy, zgodnie z którą będzie realizowane 
zamówienie. 

5. Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane, o czym Wykonawcy 
zostaną powiadomieni. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL EFS sztywno skalkulowane kwoty na 
niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z każdym 
Oferentem. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie dodatkowego terminu, w którym wszyscy 
oferenci będą mogli złożyć oferty z nową niższą ceną. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy 
oferent, który uzyskał największą liczbę punktów nie przystąpi do umowy, umowa zostanie zawarta z 
Wykonawcą, który zajął kolejne miejsce pod kątem uzyskanej liczby punktów. 

 
VII. Sposób przygotowania oferty 

 
Oferta powinna zawierać: 

 Informację, której części zamówienia dotyczy 

 Propozycję ceny godziny pracy (cena brutto w PLN). 

 CV szkoleniowca zawierające informacje na temat wymaganego i fakultatywnego doświadczenia 

 Program szkolenia w postaci prezentacji PPT 
 

Na koszty przedmiotowej usługi szkolenia wchodzi: 

• opracowanie zawartości merytorycznej szkolenia 

• wynagrodzenie trenera 

• koszty dojazdu na miejsce szkolenia - Poznań 

 
 

VIII. Kryteria wyboru oferty 
Oferty będą rozpatrywane na podstawie przedstawionych kwalifikacji i życiorysu zawodowego oraz 
zaproponowanej ceny brutto za jedną godzinę szkolenia. 
 

IX. Przesłanki odrzucenia oferty 
 
Odrzuceniu podlegają oferty: 

 których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

 złożone po terminie, 

 zawierające rażąco niską cenę (znacznie poniżej cen rynkowych podobnych usług), 

 nieważne na podstawie przepisów prawa, 

 niezawierające wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 
 

X. Sposób złożenia oferty 
Oferty należy złożyć drogą mailową (skany podpisanych dokumentów) na adres biuro@wces.eu do dnia 24 
marca 2014 r. do godziny 15:00 lub w biurze Zamawiającego (oryginał oferty): Fundacja Pomocy 
Wzajemnej Barka ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań do dnia 24 marca 2014 r. do godziny 15:00. 
Decydująca jest data i godzina wpływu oferty. 

 
XI. Ogłoszenie wyników postępowania  

1. Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 
www.barka.org.pl do dnia 26 marca 2013 roku do godz. 23:59.  

2. O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego w drodze 
postępowania Wykonawcę drogą elektroniczną. 


