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Data: 06.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 03/DPE/SWF/2016 

Opracowanie programu szkolenia oraz przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników/czek projektu 

„Sukces we własnej firmie”, w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, zwraca się z 

prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przygotowanie programu szkolenia oraz przeprowadzenie szkoleń trwających 50 godzin każde, w 

trakcie 7 dni roboczych, dla dwóch lub trzech grup uczestników, po ok. 16 osób - razem 100-150 

godzin. Program szkolenia powinien w szczególności zawierać takie elementy jak:  

1. Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa 

2. Podstawy marketingu 

3. Sprzedaż, marketing i promocje 

4. Finanse małej firmy 

5. Biznes plan 

6. Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

II. Kod/y i nazwa CPV: 

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych 

80500000-9 - Usługi szkoleniowe  
 

III. Źródło finansowania:  

Projekt „Sukces we własnej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 

 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia. 

Szkolenia będą realizowane od 26.09.2016 do połowy listopada 2016 r. w sali szkoleniowej w Łodzi 

(dokładny adres będzie wskazany w późniejszym czasie) 

 

V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe): 

1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, w zakresie zarządzania i marketingu lub inne o profilu 
biznesowym. 

2. Wykonawca powinien wykazać wiedzę i doświadczenie z zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest przeszkolonym z zasad niedyskryminacji i zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych i szczególnych potrzeb grupy docelowej, tj. osób w wieku 50+ weryfikacja na 
podstawie referencji lub stosownego zaświadczenia pracodawcy. 

http://www.cpv.com.pl/kod,80521000-2.html


 
 

 

4. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych. Zamawiający nie dopuści do oceny ofert, w 
których Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu osób trzecich lub posługuje się tymi 
osobami, bez względu na rodzaj więzi prawnej pomiędzy Wykonawcą, a tymi osobami.  

 

 

 

VI. Kryteria oceny ofert: 

 

Kryteria jakościowe: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (%) 

Liczba 
możliwych 

do 
uzyskania 
punktów 

1. 

Kryterium: doświadczenie w obszarze 
tematycznym przedmiotu zamówienia – 
przygotowanie programu szkolenia oraz 
poprowadzenia szkolenia w zakresie 
zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
 
Wykonawca wykazuje min. 300 h 
szkoleniowych, minimum 3 lat 
doświadczenia w prowadzeniu szkoleń 
biznesowego w ramach projektów 
wspierających przedsiębiorczość. 
 
Za posiadanie wykształcenia wyższego o 
profilu biznesowym Wykonawca będzie 
mógł uzyskać większą liczbę punktów. 

0-5 Wykonawca wykazał 
doświadczenie w prowadzeniu 300 
godzin szkoleń, ale opis szkoleń jest 
zbyt ogólny, żeby stwierdzić iż 
wszystkie wymienione szkolenia są 
zgodne obszarem tematycznym 
określonym przez Zamawiającego. 
6-11 Wykonawca wykazał 
doświadczenie w przeprowadzeniu 
szkoleń w liczbie większej niż 
wymagał Zamawiający (w przedziale 
301-500 godzin), opisy szkoleń są na 
tyle wyczerpujące, że pozwalają na 
stwierdzenie, iż Wykonawca 
prowadzi szkolenia zgodne z 
obszarem tematycznym 
zamawiającego. 
12-20 Wykonawca bardzo solidnie 
wykazał doświadczenie w 
przeprowadzeniu szkoleń w liczbie 
godzin większej niż wymagał 
Zamawiający (powyżej 500 godzin),  
opisy zakresu są bardzo 
szczegółowe a wszystkie szkolenia 
są zgodne z obszarem  
tematycznym zamawiającego 
 
5 pkt. dodatkowo - Wykonawca 
posiada wykształcenie wyższe niż 
magisterskie, o profilu biznesowym 
(np. studia podyplomowe,  studia 
doktoranckie).  
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2. 

 
Kryterium: ocena programu szkolenia, w 
tym dobór materiałów do zagadnień oraz 
metodyka pracy 
 
Wykonawca przygotowuje propozycję 
programu szkolenia w zakresie zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej, pt:” 
Prowadzę własną firmę”, wskazuje 

0-10 Wykonawca w programie 
szkolenia wykazał wszystkie 
niezbędne aspekty związane z 
zakładaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
wskazał materiały jakich będzie 
używał do szkolenia. 
 
11-20 Wykonawca w programie 
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materiały jakich będzie używał do 
szkolenia. 
 

szkolenia wykazał wszystkie 
niezbędne aspekty związane z 
zakładaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej, wskazał  
na praktyczne znaczenie i wagę 
poszczególnych aspektów oraz 
uzasadnił to. Wykonawca dobrał 
materiały adekwatnie do programu 
szkolenia. 

3.  

Kryterium: Metody nauczania 
 

Wykonawca powinien wykazać  
się znajomością aktywnych  
metod nauczania. 

0-3 Z opisu metod stosowanych i 
wymienionych przez Wykonawcę 
wynika, że prowadzi on szkolenia 
przy wykorzystaniu max. 3 metod 
aktywnych, które są dość 
szczegółowo  
opisane.  
 
4-5 Z opisu metod stosowanych i 
wymienionych przez Wykonawcę 
wynika, że prowadzi on szkolenia 
przy wykorzystaniu powyżej 3 metod 
aktywnych, które są bardzo 
szczegółowo opisane oraz  wykaże, 
że potrafi dobrać rodzaj metody do 
specyfiki  grupy uczestników (np. 
osoby w wieku 50+, osoby o niskich 
kwalifikacjach, osoby 
niepełnosprawne) 

5 

 
 
 
 
Kryterium - cena 
 
 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzymuje oferta zawierająca najniższą cenę spośród 

wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. Pozostałe oferty będą oceniane zgodnie z poniższym 

wzorem:  

 

Cena oferty najtańszej 
--------------------------------- x 50 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone na realizację usług dla Wykonawcy, który zdobył najwyższą 

liczbę punktów. 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

 Kryteria jakościowe 50 50 

1. Kryterium - cena 50 50 

 Łącznie 100% 100 

 



 
 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo           

z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego    

lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem              

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  

 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

 

 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 

 Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny 
muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec 
zmianie w trakcie trwania umowy.  

 Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto.  

 Proponowana stawka powinna zawierać merytoryczne przygotowanie materiałów oraz 

wydrukowanie i dostarczenie materiałów dla uczestników. Wykonawca zapewnia wszelkie 

niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi (komputer z dostępem do internetu). 

Zamawiający zapewnia salę szkoleniową, ekran oraz rzutnik, flipchart oraz dostęp do internetu. 

 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 
ofertowym   i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
dokumencie.  

 Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym 
druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.  

 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 

 
VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:  

 Ofertę wg wzoru – załącznik nr 1  

 Referencje oraz zaświadczenia (zgodnie z p. V – kryteria podmiotowe) 
 

IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

  

Pan Radosław Płużyński tel. 22 4509 831, adres e-mail: rpluzynski(at)cofund.org.pl 
 

 

X. Ofertę należy przekazać w terminie do: 11 września 2016 r. 

 

 

XI. Ofertę można: 

 

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. 
Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 
 

b. przesłać e-mailem na adres: rpluzynski(at)cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia 
wiadomości na komputerze odbiorcy. 



 
 

 

 
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, 

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 
 
 

XII. Inne postanowienia 
 

a. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.  

b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy 
do zawarcia umowy. 

c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez 
podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także 
zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru. 

e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została 
wybrana. 

f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania 
do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć 
negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności 

g. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 


