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ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Informacje ogólne 

1. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, zwana 

dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkoleń z 

zakresu projektowania graficznego w ramach projektu „Studium projektowania 

graficznego i multimediów” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora 

ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Postępowanie na usługi szkoleniowe 

prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Nazwa i adres zamawiającego 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

ul. Wiśniowa 40B lok.8 

02-520 Warszawa 

Biuro Projektu: Centrum Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych  

ul. Legionowa 28 lok. 609 

15-281 Białystok  

3. Sposób porozumiewania się i osoby do kontaktu: 

Magdalena Bobrowska, tel. 85 6792645, 508 501455, 

magdalena.bobrowska@idn.org.pl 

4. Charakterystyka projektu 

Głównym celem projektu jest podniesienie w latach 2011-2014 poziomu aktywności 

zawodowej i społecznej oraz zdolności zatrudnienia w zawodzie „Projektant grafiki i 

multimediów” w grupie 20 osób niepełnosprawnych z wykształceniem minimum 
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średnim, będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia i 

zamieszkujących województwo podlaskie.  

 

II. Przedmiot zamówienia 

       Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

              80500000-9 Usługi szkoleniowe   

1.   Przedmiotem zamówienia jest: 

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć stacjonarnych i e-learningowych 

(synchronicznych i asynchronicznych) dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu 

województwa podlaskiego w zakresie modułu Macromedia Flash opartego na wersji 

Pakietu Adobe Design Premium (CS5) zgodnie z poniższym wymiarem godzin 

Lp. 

 

Nazwa zajęć edukacyjnych 

 

Wymiar godzin zajęć 

stacjonarnych /zajęć e-

learningowych synchronicznych/ 

asynchronicznych - suma 

 

 

1. 

 

Macromedia Flash MX 

 

42 / 22 / 14 – 78 

 
 

 

2.  Okres realizacji zamówienia: VI – VIII 2013 r.  

3. Zajęcia będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w sali 

szkoleniowej znajdującej się przy ul. Legionowej 28 lok. 609 w Białymstoku. 

4. Dodatkowe informacje: 

- Ilość osób w grupie szkoleniowej – 10 

- ilość grup szkoleniowych – 2 

- godzina szkoleniowa – należy przez to rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut 

- oferent pokrywa koszty ewentualnego noclegu i dojazdu na szkolenie. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Oferent zobowiązuje się do: 

- prowadzenia zajęć zgodnie z zasadą równych szans, 

- prowadzenia zajęć w określonym terminie, 

- informowania uczestników/uczestniczki na zajęciach o współfinansowaniu projektu ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- dostarczenia pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od 

zakończenia zajęć, 

- przeprowadzenia i sprawdzenia testów wiedzy  

- bieżącego wypełniania dokumentacji szkoleniowej: dziennik zajęć i karta czasu pracy.  

Zamawiający zagwarantuje rzutnik multimedialny, flipchart, salę wyposażoną w laptopy z 

zainstalowaną wersją Pakietu Adobe Design Premium CS5 oraz inne niezbędne, wskazane 

przez Oferenta pomoce dydaktyczne (możliwe do dostarczenia w ramach projektu).  

IV. Kryterium oceny ofert 

1. Cena 

2. Doświadczenie trenerskie w latach  

3. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć tematycznie zgodnych z 

przedmiotem zapytania  

Wagi poszczególnych kryteriów ustalone są następująco: 

1. Cena (wartość brutto dla przedmiotu zamówienia) – maksymalnie 70 punktów 

Kryterium punktowe w przypadku ceny wyliczane będzie wg wzoru (cena 

minimalna/cena badana) x 70 pkt. z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, 

2. Doświadczenie trenerskie w latach 2010 – 2012 (max. 15 punktów) 

do roku – 0 pkt 

od 1 do 2 lat – 5 pkt 

powyżej 2 lat do 3 lat – 10 pkt. 

powyżej 3 lat – 15 pkt 
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3. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć tematycznie zgodnych z 

przedmiotem zapytania.  

do 10 szkoleń – 5 pkt. 

powyżej 10 szkoleń  do 20 szkoleń – 10 pkt. 

powyżej 20 szkoleń – 20 pkt. 

Końcową ocenę stanowi suma punktów przyznanych według wymienionych wyżej kryteriów, 

obliczana osobno dla każdego modułu szkolenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.  

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna zostać przygotowana wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do 

pisania lub czytelnie pismem ręcznym. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. 

4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie (pisemnie, mailem lub faxem) o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.  

6. Kompletna oferta powinna zawierać: 

a) Cenę usługi (zgodnie ze wzorem – załącznik 1) 

b) Wykaz szkoleń (zgodnie ze wzorem – załącznik 2) 

c) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

(zgodnie ze wzorem – załącznik 3) 

Oferty niekompletne oraz sporządzone na niewłaściwym druku i w niewłaściwy 

sposób zostaną odrzucone.  

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: magdalena.bobrowska@idn.org.pl  

lub faksem na numer 085 679 26 45 lub dostarczona osobiście do Biura Projektu  w kopercie 

z zaznaczeniem nazwy i adresu Zamawiającego (ul. Legionowa 28 lok. 609, 15-281 Białystok) 
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z dopiskiem „Studium projektowania graficznego i multimediów” – TRENERZY do dnia 27 

czerwca 2013 r. do godz. 15.00. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 

2013 r. o godz. 12.00 

VIII. Tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy. 

1. Na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzona lista rankingowa Oferentów.  

2. O wyniku wyboru Zamawiający powiadomi niezwłocznie mailem lub faksem 

wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz umieści 

informacje na stronie internetowej Fundacji www.aktywizacja.org.pl. 

3. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy 

kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych 

w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z 

Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej 

sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 

Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania.  

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

  

 
 
 


