
 
 

 
 

Poznań, 21 listopada 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-31/Z/2017 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

Zamówienie finansowane ze środków unijnych w ramach projektu: 

- Projekt pt.: „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 

6 „Rynek pracy” Działania 6.3 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość” Poddziałania 6.3.2 

„Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO”. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu ABC Przedsiębiorczości 

dla Uczestników Projektu „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”. 

2. Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie zapewnienie wykładowcy/trenera oraz 

merytoryczne przygotowanie materiałów szkoleniowych w tym testów wraz z ich oceną. 

Pozostałe elementy tj. sala szkoleniowa, materiały biurowe (teczka A4, notes A5, długopis, 

pendrive) zostaną zapewnione przez Zamawiającego.  

3. Celem szkolenia jest przygotowanie 72 uczestników projektu do założenia własnej działalności 

gospodarczej. 

 
III. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA: 

1. Szkolenia w zakresie ABC Przedsiębiorczości dzielą się na poniższe moduły: 

M1 Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych 

specjalizacji 

M2 Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy 

M3 Księgowość firm małego biznesu 

M4 Regulacje prawne dla małego biznesu 

M5 Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem 

2. Szkolenia ABC Przedsiębiorczości skierowane są do 72 uczestników projektu podzielonych na 4 

grupy po 18 uczestników realizowane przez 5 dni. 

3. Przez jedną godzinę zajęć rozumie się 60 minut. 

4. Zajęcia co do zasady powinny być organizowane w godzinach 09:00-15:00 w wymiarze 6 godzin 

szkoleniowych dziennie. Inny wymiar dzienny godzin szkoleniowych musi zostać uzasadniony 

przez Oferenta i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5. Charakterystyka grupy: Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo od 

30 r.ż., w tym długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby powyżej 50 r.ż.  

6. Usługa będzie wykonywana w filii Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Świętego Józefa 5 w Kaliszu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym przez 

Oferenta po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Ze względu na charakter projektu, potencjalny oferent przyjmuje do wiadomości, że liczba osób 
oraz terminy szkoleń mogą ulec zmianie. 



 
 

 
 

8. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy na 2 dni przed 
planowaną realizacją szkoleń. 

9. Oferent deklaruje minimum jednego trenera/wykładowcę na realizacje szkolenia.  

10. Po zakończonym szkoleniu ABC Przedsiębiorczości każdy z uczestników projektu będzie 

zobligowany do wypełnienia przygotowanego przez trenera testu weryfikującego uzyskaną 

wiedzę. 

11. Wynik testu będzie jedną z trzech składowych przy tworzeniu listy rankingowej w zakresie 

przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności.  

12. Oferenci zobowiązani są przed rozpoczęciem zajęć przedstawić program szkolenia ze 

wskazaniem metod, które będą przez nich wykorzystywane podczas zajęć. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Pod pojęciem Oferenta rozumie się: 

a) Osobę fizyczną; 

b) Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która samodzielnie świadczyć będzie 

usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia; 

c) Firmę lub osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą delegującą do realizacji usługi 

w zakresie przeprowadzenia szkolenia trenera/wykładowcę  - w tej sytuacji poniżej 

przedstawione warunki dotyczą w części Oferenta, a w części delegowanego 

trenera/wykładowcy  - w takim przypadku należy do oferty załączyć CV delegowanego 

trenera/wykładowcy oraz dyplomy, certyfikaty. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

1. Akceptują treść zapytania ofertowego – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 

zapytania. 

2. Dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu co najmniej 3 szkoleń ww. tematyce w okresie 

ostatnich 2 lat. Na potwierdzenie doświadczenia wskazanego w załączniku należy przedłożyć 

referencje.  

3. Dysponuje minimum jednym trenerem/wykładowcą na realizacje zadania. 

4. Delegowany trener/wykładowca (jeśli dotyczy) wskazany w ofercie musi spełniać poniższe 

minimalne wymagania:  

a) wykształcenie wyższe, lub ukończone studia podyplomowe, kursy uzupełniające (wymagane 

CV oraz dyplomy, certyfikaty); 

b) doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń, których dotyczy oferta w wymiarze 2 szkoleń 

w ww. tematyce w ostatnich 2 latach;  

5. Zarówno w przypadku firm, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

delegujących trenerów/wykładowców usługi muszą być wykonywane tylko i wyłącznie przez 

wskazanych w ofercie trenerów/doradców. 

6. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego 

w pełnej dyspozycji Zamawiającego rozumianej jako - realizacja przedmiotu zamówienia w 

miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego. 

 

V. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 

80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

 

VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie 

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty opisane w pkt. IV. 

http://www.cpv.com.pl/grupa,80500000-9.html


 
 

 
 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo 

to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego oferenta. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek 

VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

8. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 

9. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.  

10. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę/y upoważnioną/e do 

podpisywania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników. 

11. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione 

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 

podpisywania oferty 

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. Zaleca się, aby 

opakowanie posiadało nazwę i adres Wykonawcy. 

13. Nie spełnienie warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. II, III, IV  

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

- kuriera lub poczty za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  ul. Piekary 19, 61-823 

Poznań z dopiskiem: 

„WARP-31/Z/2017 Zapytanie ofertowe – szkolenia z zakresu ABC 

Przedsiębiorczości”;  

- złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  

„WARP-31/Z/2017 Zapytanie ofertowe – szkolenia z zakresu ABC 

Przedsiębiorczości”; 

2. Oferty należy składać w terminie do 29.11.2017 r. do godziny 12:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień. 

7. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania są:  

p. Joanna Górska, tel.: 514 035 152, e-mail: joanna.gorska@warp.org.pl  

 p. Andrzej Janowski, tel.: 61 65 06 155, e-mail: andrzej.janowski@warp.org.pl 

 

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującym kryterium: 

• cena wykonania zamówienia -  waga 100 % maks. ilość punktów 100 

 

mailto:joanna.gorska@warp.org.pl
mailto:andrzej.janowski@warp.org.pl


 
 

 
 

Przyznaje się punkty według kryterium „cena”: 

        Cn 

Ilość punktów = ------------ x 100 x „waga kryterium”  

          Cbo 

gdzie:    

 Cn najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 

 Cbo cena brutto badanej oferty.  

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

 

X. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie realizowane będzie w okresie grudzień 2017 r. – luty 2018 r.  

Pierwsze szkolenia Zamawiający planuje przeprowadzić w terminach:  

12-14 grudnia 2017 r. oraz 18-19 grudnia 2017 r.  

 

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 

 

XII. PŁATNOŚCI: 

1. Płatność za wykonanie zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 

 

XIII.   ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Postępowanie  o  udzielenie zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego o  

wartości nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w  art.  4 pkt.  8 ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579) 

2. Zapytanie ofertowe – zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą 

konkurencyjności. 

3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do WARP-31/Z/2017 – Formularz Ofertowy; 

Załącznik nr 2 do WARP-31/Z/2017 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych; 

Załącznik nr 3 do WARP-31/Z/2017 – Wykaz doświadczenia. 

 


