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Dąbrowa Górnicza, dn., 16.06.2011 r. 

 

 

    

  

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu 

„Wybierz drogę kariery”, realizowanego w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1. 

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizuje projekt pt. „Wybierz drogę kariery” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Fundacja zobowiązana jest do stosowania zasady 

konkurencyjności a zatem do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców. Fundacja wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. 

 

W związku z powyższym zapraszamy trenerów (osoby fizyczne) do współpracy i złożenia oferty na 

prowadzenie szkoleń z zakresu: 

 poruszanie się po rynku pracy, 

 opracowanie CV, 

 rozmowa z potencjalnym pracodawcą, 

 komunikacja interpersonalna. 

 

 

W sumie do przeszkolenia 200 osób w ok. 20 grupach. 

Szkolenie obejmuje 24 godziny lekcyjne dla każdej grupy. 

Harmonogramy zajęć przekazywane będą trenerowi na bieżąco tzn. w związku z prowadzonymi 

równolegle szkoleniami zawodowymi harmonogram szkoleń może być przekazywany z dnia na 

dzień a szkolenia mogą być prowadzone w godzinach od 08.00 – 20.00, od poniedziałku do 

niedzieli. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości grup szkoleniowych o 30 %. 

 

Trener musi wykazać się: 

 co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia szkoleń z wyżej 

wymienionych tematów, 

 wiedzą merytoryczną z zakresu obejmującego tematykę szkoleń. 

Zajęcia muszą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych,  

a także warsztatów doskonalących zachowanie w poszczególnych sytuacjach poprzez odgrywanie 
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grupowych scenek. Trener w ramach umowy będzie zobowiązany do przygotowania autorskich 

materiałów dla uczestników projektu, które będą obejmowały aspekty wskazane powyżej.  

    

Wynagrodzenie zostanie zapłacone w częściach przelewem bankowym po przeprowadzeniu szkoleń 

dla pierwszej i drugiej tury szkoleniowej, w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odroczenia wypłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień 

w otrzymaniu środków na realizację projektu od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 

Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują odsetki od nieterminowego uregulowania płatności  

i jakiekolwiek roszczenia. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od daty podpisania umowy do 31 października 2011 roku. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć szkolenie dla co najmniej jednej grupy szkoleniowej do 

końca czerwca 2011 roku. 

Wykonawca musi zaakceptować następujące zapisy umowy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność 

i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów 

związanych z niniejszą umową.  

2. Strony zobowiązane są w okresie trwania niniejszej umowy oraz co najmniej do dnia 31 

grudnia 2020 r. do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej umowy. 

 

O zamówienie mogą ubiegać się trenerzy, którzy:  

I. Warunki ogólne: 

1. Posiadają doświadczenie odpowiadające niniejszemu zamówieniu.  

2. Wykażą się przeprowadzeniem co najmniej trzech szkoleń w zakresie opisanym  

w zamówieniu o wartości minimum 10 000,00 zł każde w okresie ostatnich pięciu lat. 

 

II. Dokumentacja szkoleń.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia list ewidencjonujących obecności uczestników 

projektu w poszczególnych dniach szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu trwania 

dnia szkoleniowego, a także na bieżąco informować Zamawiającego o zaistniałych problemach lub 

nieobecnościach uczestników 

 

Opis sposobu dokonywania oceny wyboru wykonawcy:  
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1. Spełnianie warunków będzie oceniane na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków. Ocena będzie dokonywana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Trenerzy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

1. Curriculum vitae; 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z zaproszenia; 

3. Oświadczenia potwierdzające przeprowadzenie co najmniej trzech szkoleń w zakresie 

opisanym w zamówieniu o wartości minimum 10 000,00 zł każde w okresie ostatnich pięciu 

lat; 

Zamawiający zastrzega sobie, że na etapie weryfikacji dokumentacji może zwrócić się do Oferenta  

o udostępnienie umów potwierdzających wykonanie szkoleń. 

 

Dokonując wyboru Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował ceną brutto za godzinę szkolenia– 

waga kryterium: 50%, oraz rozmową kwalifikacyjną – waga kryterium: 50%. 

 

Na wybór wykonawcy będzie miała wpływ: 

a. rozmowa kwalifikacyjna przed komisją składającą się z co najmniej trzech 

przedstawicieli Zamawiającego (50%), 

b. cena (50%). 

 

Informacje dodatkowe:  

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem 

maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami 

drukowanymi. 

2. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność i poufność - 

zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości 

oferty, kolejne ponumerowanie stron itp. 

3. Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 

(opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: 

„Oferta na zorganizowanie szkoleń dla uczestników projektu „Wybierz drogę kariery”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1.” 

4. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać dane Oferenta tj.: imię  

i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania, aby można było odesłać ofertę w przypadku 

stwierdzenia jej opóźnienia. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Oferent. 
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W ramach zaproszenia może przedstawić tylko jedną ofertę. 

Zapraszający do postępowania zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy lub też 

odstąpienie od postępowania bez podania przyczyn. 

 

Miejsce i termin składania ofert:  

Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6a;  

do 27.06.2011r. do godz. 9.00 

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy. 

O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową a następnie za 

pośrednictwem poczty. 

 

Osobą upoważnioną do udzielenia odpowiedzi w zakresie objętym zaproszeniem jest:  

Piotr Gnojczak, tel. 32 764 22 98 w. 37. 

  
 

 


