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Rzeszów, 24.09.2013 r.  
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 

Wybór trenera/ki do prowadzenia kursów (teoria i praktyka) z zakresu ECDL Core oraz ECDL 
Start w Projekcie „Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu”.  

 
Nr 19/09/2013 data 24.09.2013 r. 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie 

Adres: Ul. Rejtana 10 (parter), 35-310 Rzeszów 

Tel.: 504 463 745  e-mail: rzeszow@idn.org.pl  

 

Siedziba Główna: 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo,  

ul. Wiśniowa 40 b lok. 8,  

02-520 Warszawa, KRS 0000049694, NIP 527-13-11-973 REGON: 006229672 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem Zapytania jest wybór trenera/ki na przeprowadzenie kursów (teoria i praktyka) 
z zakresu ECDL zgodnie z sylabusem ECDL Core. Szkolenia z zakresu ECDL Core oraz ECDL 
Start. Kursy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów,  
w okresie od października 2013 r. do grudnia2014 r. Uczestnikami szkoleń będą osoby 
niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w wieku 18-64 lata, 
beneficjenci projektu „Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu”. Przedmiot Zamówienia 
wykonywany będzie osobiście na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. 
 W siedzibie zamawiającego 35-310 Rzeszów, al. Rejtana 10.  
ECDL Core obejmować będzie 119 godzin szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej. 
ECDL Start obejmować będzie 71 godzin szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej. 
 
 
Zapytanie dotyczy:  
1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ECDL START 
 
Szkolenie dla 1 grupy szkoleniowej obejmuje 71 godzin, w każdej grupie średnio uczestniczy 
10 osób. Wszyscy uczestnicy szkoleń będą osobami niepełnosprawnymi w wieku 18-64 lata. 
Szkolenia prowadzone będą w Rzeszowie w sali szkoleniowej w siedzibie Zamawiającego. 
Wszyscy uczestnicy będą  beneficjentami projektu „Akademia kompetencji ICT na 
Podkarpaciu”. 
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2. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ECDL Core: 
 
Szkolenie dla 1 grupy szkoleniowej obejmuje 119 godzin, w każdej grupie uczestniczy średnio 
10 osób. Wszyscy uczestnicy szkoleń będą osobami niepełnosprawnymi w wieku 18-64 lata. 
Szkolenia prowadzone będą w Rzeszowie w sali szkoleniowej w siedzibie Zamawiającego. 
Wszyscy uczestnicy będą  beneficjentami projektu „Akademia kompetencji ICT na 
Podkarpaciu”.  
 
Projekt „Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu”, realizowany jest w ramach Priorytetu 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia 
się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT 
i znajomości języków obcych. 
 
Tryb udzielania zamówienia zgodny z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach 
Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot 
niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
 
 
III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Usługi szkoleniowe komputerowe – 80533100-0 
 
IV. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 
Zgodnie z treścią niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

1. przeprowadzenia szkoleń z zakresu ECDL Core, zgodnie z Sylabusem ECDL Core,  
w okresie od października 2013 roku do grudnia 2014 w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa 
podkarpackiego w wieku 18-64 lata , beneficjentów projektu „Akademia kompetencji 
ICT na Podkarpaciu”,  

2. przeprowadzenia szkoleń z zakresu ECDL Start, zgodnie z Sylabusem ECDL Core,  
w okresie od października 2013 roku do grudnia 2014 w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa 
podkarpackiego w wieku 18-64 lata, beneficjentów projektu „Akademia kompetencji 
ICT na Podkarpaciu”, 

3. przygotowania uczestników szkoleń ECDL Core oraz ECDL Start do egzaminów 
certyfikujących z zakresu ECDL Core oraz ECDL Start, przed egzaminami Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego,  

4. wyboru materiałów dydaktycznych z zakresu prowadzonych szkoleń ECDL Core oraz 
ECDL Start, dla uczestników projektu „Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu” 
osób niepełnosprawnych, w wieku 18-64 lata mieszkańców województwa 
podkarpackiego, 

5. opracowania materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć (ćwiczenia) 
6. opracowania i przeprowadzenia ankiet sprawdzających poziom wiedzy  

i umiejętności obsługi komputera wśród uczestników szkoleń ECDL Core oraz ECDL 
Start, osób niepełnosprawnych, osób w wieku 18-64 lata, mieszkańców województwa 
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podkarpackiego, beneficjentów projektu „Akademia kompetencji ICT na 
Podkarpaciu”, 

7.  przygotowania oraz przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych badających poziom 
wiedzy i umiejętności komputerowych ICT na poziomie ECDL Core oraz ECDL Start, 
dla uczestników szkoleń, osób niepełnosprawnych, w wieku 18-64 lata, mieszkańców 
województwa podkarpackiego, uczestników projektu „Akademia kompetencji ICT na 
Podkarpaciu”. 

8.  prowadzenia oraz starannego i dokładnego uzupełniania kart czasu pracy trenera, 
9.  odpowiedzialności nad powierzonymi dokumentami projektowymi, 
10.  starannego i dokładnego uzupełniania dokumentów szkoleniowych oraz 

projektowych, 
11.  nadzór nad starannym i dokładnym uzupełnianiem dokumentów szkoleniowych 

przez uczestników kursów, 
12. dostarczenia kompletu starannie uzupełnionych dokumentów szkoleniowych do 

biura projektu „Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu” niezwłocznie po 
zakończeniu szkolenia, każdej z grup, 

13.  administrowania sprzętu komputerowego, znajdującego się na sali szkoleniowej. 
 
 
 
V. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. opracowania dokumentów szkoleniowych, niezbędnych przy realizacji szkoleń ECDL 
Core oraz ECDL Start, potwierdzających udział beneficjentów w szkoleniach, 
otrzymanie przez uczestników projektu wsparcia oraz przeprowadzenie wszystkich 
modułów i godzin szkoleń, 

2. udostepnienia sali szkoleniowej, wyposażonej kompleksowo w sprzęt niezbędny do 
przeprowadzenia szkoleń z zakresu ECDL Core oraz ECDL Start, przystosowaną do 
potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych, 

3. rekrutacji uczestników szkoleń ECDL Core oraz ECDL Start,  
4. zorganizowaniu grup szkoleniowych spośród osób zrekrutowanych do projektu 

„Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu”, 
5. udzielenia wsparcia trenerowi podczas realizacji szkoleń prowadzonych w ramach 

projektu „Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu”, 
6. zakupienia materiałów dydaktycznych (podręczniki) dla uczestników szkoleń ECDL 

Core i ECDL Start, beneficjentów projektu „Akademia kompetencji ICT na 
Podkarpaciu”. 

 
VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania Zamówienia: 
Miejscem wykonania zamówienia będzie, sala szkoleniowa, wyposażona w sprzęt niezbędny  
do realizacji szkoleń z zakresu ECDL Core oraz ECDL Start, przystosowana do potrzeb oraz 
możliwości osób niepełnosprawnych. Sala szkoleniowa znajdować się będzie w siedzibie 
Zamawiającego w Rzeszowie. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych; Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.  
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Czas wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają doświadczenie w prowadzeniu kursów IT na poziomie co najmniej 
tożsamym 

1. z ECDL Start i Core przez co najmniej trzy lata, 
2. posiadają uprawnienia egzaminatora ECDL, zgodnie z wymogami PTI, 
3. posiadają wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, 
4. posiadają przygotowanie pedagogiczne, 
5. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.   

 
VIII. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 

1. Oferta Wykonawcy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania.  
2. Życiorys zawodowy, oraz referencje z prowadzonych szkoleń ECDL, stanowiącym 

załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania.  
3. Oświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji projektów PO KL współfinansowanych 

przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącym 
załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania 

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
z Zamawiającym, dostarczony na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 4 do 
niniejszego Zapytania.  
 

IX. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA  
Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna mieć formę pisemną, zawierać datę sporządzenia oraz podpis 
(własnoręczny podpis) Wykonawcy, 

2.  Składając Ofertę, Oferent musi przedłożyć: 
 Wypełniony formularz ofertowy (wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Zapytania). 
 Życiorys zawodowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania. 
 Oświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji projektów PO KL współfinansowanych 

przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącym 
załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania 

 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
z Zamawiającym, dostarczony na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 4 do 
niniejszego Zapytania.  

3. Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie 
oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 

4. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język 
polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 
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5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisująca ofertę. 

6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane. 
7. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, droga pocztową lub osobiście do siedziby 

Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie oferty w wersji elektronicznej (oferta 
w formie scan-u ze złożonym podpisem Oferenta) niemniej oryginały dokumentów 
muszą zostać także dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej, 
najpóźniej do dnia 08.10.2013 r. do godziny 14.00.  

 
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 
Agnieszka Tylutka-Gelio 
Koordynator Projektu 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie 
Al. Rejtana 10  35-310 Rzeszów 
Tel: 504  463 745   agnieszka.tylutka-gelio@idn.org.pl 
 
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
Ofertę należy złożyć w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób niepełnosprawnych w Rzeszowie, 
al. Rejtana 10 (parter), 35-310 Rzeszów, Biuro Projektu „Akademia kompetencji ICT na 
Podkarpaciu”, lub mailowo na adres: agnieszka.tylutka-gelio@idn.org.pl do 08.10.2013 roku 
do godziny 14.00. Dotyczy to także ofert przesłanych wcześniej w wersji elektronicznej w 
formie scan-u. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej po 
środku: „Trener ECDL, projekt „Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu”.   
 
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród 
Usługodawców spełniających warunki określone w punkcie VI w oparciu o kryterium wybory: 
cena 
 
XIV. SPOSÓB OBLICZENIA OFERRTY 

1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert: 
Cena – waga 100% 

1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium Punkty za kryterium cena 
zostaną obliczone na podstawie wzoru: 

 
Cena brutto z oferty najtańszej 
                                                          x 100 = ilość punktów  
Cena Brutto z oferty badanej 
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JEKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
Na podstawie złożonej oferty, zostanie sporządzona umowa, podpisana przez obie strony. 
 
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą to 21 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 
 
XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
 
XVIII. FINANSOWANIE 
Przedmiot Zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Akademia kompetencji ICT na 
Podkarpaciu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach 
Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Podziałanie 9.6.2. Podwyższenie 
kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Priorytet IX. 
 
XIX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Z możliwości realizacji Zamówienia będą wyłączone 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. 

2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 
publicznych, a propozycje składania przez zainteresowane podmioty nie są ofertami 
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi 
zobowiązania Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo do zawarcia umowy. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo może odstąpić od podpisania umowy bez podania 
uzasadnienia swojej decyzji. 

 
XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Do zapytania ofertowego dołączono: 
Załącznik nr 1 – Wzór oferty składanej przez Oferenta 
Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy wraz z referencjami  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji projektów PO KL 
współfinansowanych przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
 

Rzeszów, 24.09.2013  


