Kraków, 29.03.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
ROZEZNANIE RYNKU NR 29.03/WII/2018
DOTYCZĄCE USŁUGI SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21
31-031 Kraków
NIP 6751287092
REGON 356510550
Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w celu wyboru wykonawcy usługi szkolenia e-learningowe.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Wiosenny Inkubator Innowacji” realizowanego
przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie na podstawie
Umowy nr POWR.04.01.00-00-I084/15 zawartej z Ministrem Rozwoju, z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży
3/5, 00-507 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś IV
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi: szkolenia e-learningowe
I.

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są szkolenia e-learningowe dla 32
uczestników projektu.
1) Zakres tematyczny szkoleń 6 modułów tematycznych: 1) Zarządzanie projektami, 2)
Zarządzanie zmianą, 3) Zarządzanie czasem, 4) Wprowadzenie do innowacji, 5)
Przywództwo, 6) Zarządzanie ludźmi.
2) Każdy uczestnik skorzysta z min. 4 szkoleń z 6 możliwych do wybrania tematów.
3) Udział uczestnika w szkoleniu zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem
wygenerowanym po zakończeniu szkolenia.
4) Uczestnik będzie miał min. dwumiesięczny dostęp do szkoleń od momentu przekazania
dostępu do szkolenia.
5) Udzielenie dostępu uczestnikom do platformy, na której zamieszczone są szkolenia elearningowe.
6) Wparcie techniczne w zakresie realizacji szkolenia dla uczestników (help-desk w zakresie
realizacji szkolenia).
7) Przewidywany średni czas szkolenia to od 1 do 3 godzin.
8) Termin realizacji usługi: I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r.
9) Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: KOD CPV 80420000-4
Usługi e-learning.
10) Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia.

II.

Szczegółowy obszar tematyczny szkoleń będzie uwzględniał co najmniej:
a. Zarządzanie Projektami:
1)Wprowadzenie do zarządzania projektami – podstawowe pojęcia i definicje.
2)Metodyka zarządzania projektem.
3)Planowanie projektu.
4)Raportowanie i monitorowanie projektu.
5)Zarządzanie ryzykiem projektu.
b. Zarządzanie zmianą
1)Wprowadzenie do zarządzania zmianą.
2)Planowanie zmiany.
3)Wdrażanie zmiany.
c. Zarządzanie czasem
1)Organizacja pracy.
2)Narzędzia organizowania.
3)Techniki zarządzania sobą w czasie.
d. Wprowadzenie do innowacji
1)Wprowadzenie do innowacji.
2)Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne
3)Innowacja w zespole.
e. Przywództwo
1)Style przywództwa.
2)Kompetencje przywódcy.
3)Budowanie i motywowanie zespołu.
f. Zarządzanie ludźmi
1)Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi.
2)Rekrutacja i selekcja.
3)Motywowanie pracowników.

II.
Warunki udziału w postępowaniu – wymagania wobec potencjalnych wykonawców
1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty/osoby, które powiązane
są z Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami wykonującymi w imieniu
Stowarzyszenia WIOSNA czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami wykonującymi w imieniu
Stowarzyszenia WIOSNA czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy zapytanie ofertowe,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Oferent posiada niezbędne zaplecze techniczne oraz merytoryczne do realizacji usługi.

4. Oferent posiada bazę e-learningowych gotowych oraz własną platformę e-learningową, którą
będzie w stanie udostępnić uczestnikom projektu.
5. Oferent zapewni wsparcie informacyjne/techniczne użytkownikom e-learningu podczas
użytkowania e-learningu.
II.
Kryteria wyboru ofert:
1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona wg.
następujących kryteriów:
a. Cena za usługi – waga 100%
2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących
zasad:
a. Kryterium cena C wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 100
cena brutto oferty badanej
b. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
c. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a. Nazwę i dane oferenta (w tym adres, telefon, e-mail).
b. Cenę netto i cenę brutto za wykonanie usługi.
c. Dokument potwierdzający prowadzenie firmy/działalności w przypadku składania oferty
przez firmę/podmiot.
d. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
e. Wszystkie kopie dokumentów składane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
III.
INNE postanowienia
1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia i być podana w złotych polskich.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu
poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający zastrzega prawo podjęcia negocjacji z kolejnymi
Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
3. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na realizację usługi. Umowa zawierała będzie
wszystkie warunki określone w postępowaniu. Wszelkie zmiany umowy będą możliwe w drodze
negocjacji, ale bez zmiany żadnego z warunków udziału w postępowaniu (tj. kryteriów).
4. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi
z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego
Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Zadanie nie może być dzielone przez Wykonawców.
IV.
SKŁADANIE OFERT
1. Oferty należy składać złożyć wyłącznie na załączonym formularzu w terminie 5 dni roboczych od
daty ogłoszenia niniejszego zapytania tj. do dnia 06.04.2018 r.
2. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia i być podana w złotych polskich.

3. Oferty należy składać drogą pocztową/osobiście na adres:
Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21
31-031 Kraków
Lub elektronicznie na adres: magdalena.skowronska@wiosna.org.pl
V.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
I.
1.
2.
3.
4.
II.

DANE OFERENTA:
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY:
ADRES/SIEDZIBA FIRMY:
E-MAIL:
TELEFON:
OFERTA

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 29.03/WII/2018 dotyczące usługi szkoleń elearningowych, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Przedmiot zamówienia

Cena1 brutto (zł)

Cena netto (zł)

Cena brutto
słownie

szkolenia e-learningowe dla 32 uczestników
projektu [4 szkolenia dla każdego uczestnika z
zakresów tematycznych: 1) Zarządzanie
projektami, 2) Zarządzanie zmianą, 3) Zarządzanie
czasem, 4) Wprowadzenie do innowacji, 5)
Przywództwo, 6) Zarządzanie ludźmi.]
Oświadczam, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszelkie koszty wykonania i dostawy przedmotu
zamówienia.
Oswiadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy zapytanie ofertowe, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadam niezbędne zaplecze techniczne oraz merytoryczne do realizacji usługi.
3. Posiadam bazę e-learningowych gotowych oraz własną platformę e-learningową, którą
udostępnię uczestnikom projektu.
4. Zapewnię wsparcie informacyjne/techniczne użytkownikom e-learningu podczas użytkowania elearningu.

………………………………………………………………………………………
(data, pieczęć i podpis Oferenta)

Wykonawca określa w ofercie cenę świadczenia usług w taki sposób, że cena musi uwzględniać wszystkie koszty faktycznie
ponoszone przez Zamawiającego w związku z zawarciem umowy i adekwatne do sytuacji prawnej Wykonawcy (a więc np. w
przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej cena musi uwzględniać zwłaszcza obciążające
Zamawiającego jako zleceniodawcę składniki wynagrodzenia - np. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych i ubezpieczenie społeczne, a w przypadku podmiotów wystawiających faktury VAT za cenę rozumie się kwotę
brutto zawierającą podatek VAT). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi
być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Ceny określone przez
Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. Cenę należy podać w złotych polskich.
1

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29.03/WII/2018
DOTYCZĄCE USŁUGI SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

pieczęć wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym,
(złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu2)

Imię (imiona)

…………………….

Nazwisko

……………………

Stanowisko

……………………

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, oświadczam że nie jestem
powiązany kapitałowo lub osobowo z zamawiającym, poprzez:
1.
2.
3.
4.

uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
........................................................ dnia ………..…. r.
(miejscowość)

.......................................................
(pieczęć i podpis Oferenta)
W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......3 oświadczam, że jestem powiązany
kapitałowo lub osobowo z zamawiającym.

2

3

Osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do
zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.
Wymienić pkt. od 1 do 4, jeżeli dotyczy.

