
 
 

 

       
 Gdynia, dnia 30.03.2021 r. 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
w ramach rozeznania rynku na: 

 
realizację przygotowania praktycznego w ramach szkolenia spawalniczego - spawanie metodą TIG 
(proces spawania 141) według normy ISO 9606 dla 10 uczestników (2 grupy) projektu: „Młodzi 
Aktywni na Rynku Pracy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Nr postępowania: ZO-6/MARP/2021 
 
Zamawiający:  
Fundacja Gospodarcza,  
ul. Olimpijska 2  
81-538 Gdynia 
tel. 58 622 60 17, 58 622 20 52 
NIP: 583-000-90-04 
REGON:002831082  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przygotowania praktycznego w ramach szkolenia 
spawalniczego - spawanie metodą TIG (proces spawania 141) według normy ISO 9606 dla 2 grup 
uczestników projektu: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” 
 
Informacje ogólne: 
Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni jest Beneficjentem projektu pn.: „Młodzi Aktywni na Rynku 
Pracy”. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
czas trwania projektu: 01.01.2020 r. - 30.11.2021 r. Planowany termin przedłużenia realizacji 
projektu - luty 2022 r. 
 
uczestnicy projektu: osoby w wieku 18-29 lat z terenu woj. pomorskiego, w tym: osoby bezrobotne 
niezarejestrowanie w ewidencji urzędów pracy, osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w 
kształceniu lub szkoleniu, osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  
30% uczestników projektu winny stanowić osoby zamieszkujące miasta średnie tj.:  Bytów, Chojnice, 
Gdynia, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia, Słupsk, Sopot, 
Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo. 
 
cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) lub poprawy 
warunków zatrudnienia 30 osób młodych z woj. pomorskiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
w wieku 18-29 lat (14M,16K) (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla 



 
 

 

trybu konkursowego 1.3.1), w tym: biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w 
urzędzie pracy, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz 
pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, poprzez realizację w okresie I 2020 - VI 2021 
kompleksowego wsparcia w obszarze aktywizacji zawodowej, w zależności od indywidualnych 
potrzeb uczestników. 
 
Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans kobiet 
i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Szczegółowe informacje o projekcie: www.fundacjagospodarcza.pl, zakładka – projekty w fazie 
realizacji - „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” 
 
Informacje szczegółowe dotyczące zamówienia: 
 
liczba uczestników szkolenia: 10 osób, 2 grupy szkoleniowe po 4-6 osób.   
 
miejsce wykonywania usługi: w siedzibie Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00 – 15.00 

 
termin realizacji usługi: według wskazań Zamawiającego, planowany: 1 grupa - kwiecień-maj 2021 r., 
po zebraniu 2 grupy uczestników planowany: III-IV kwartał 2021 r. 
 
planowana liczba godzin:  
2 grupy x 172 godziny zegarowe - średnio 25 dni x 7 godzin zegarowych.  
Zajęcia winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami oraz Aktualnymi zasadami i 
ograniczeniami  wskazanymi na stronie www.gov.pl 
 
Wynagrodzenie uzależnione od rzeczywistej liczby godzin zrealizowanych w ramach szkoleń 
spawalniczych.  Maksymalna liczba godzin w ramach 2 edycji szkoleń to 344 godzin. 
 
Celem realizacji szkoleń spawalniczych jest zdobycie atrakcyjnych na rynku kwalifikacji zawodowych 
w zakresie spawania, umożliwiających uczestnikom projektu wejście lub trwały powrót na rynek 
pracy.  Celem przygotowania praktycznego jest nauka spawania wybraną metodą oraz przygotowanie 
uczestnika do egzaminu według normy ISO 9606.  
 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników 
szkoleń. 

 

Płatność za realizację usługi nastąpi w częściach, po każdej edycji szkolenia na podstawie 

przedłożonych dokumentów: karta czasu pracy, protokół odbioru prac. Realizacja działań na 
podstawie umowy cywilno-prawnej lub faktury.  
 
Wymagane wobec trenera: 
- wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe 

- spawacz, ważne uprawnienia ponadpodstawowe w danej metodzie spawania 

- min. 2 lata doświadczenia w realizacji zajęć we wskazanym zakresie 

- w przypadku firmy wymagany jest wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i  dysponowanie 
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w 
wyznaczonych terminach. 

 



 
 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (pzp). 
 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferty oraz wszelkie dokumenty składane przez 
Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 
 
Warunki udziału: 

1. Ofertę mogą złożyć następujące podmioty: osoby fizyczne , osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą,  jednostki  organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  
oraz  osoby  prawne, a także te podmioty działające wspólnie, które spełniają warunki 
określone w niniejszym zapytaniu.   

2. O  udzielenie  zamówienia  mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące  
warunki udziału w postępowaniu:   
1) posiadają odpowiednie kwalifikacje tj. Wykonawca posiada co najmniej wykształcenie 
zasadnicze zawodowe i ważne uprawnienia ponadpodstawowe w danej metodzie spawania - 
ocena na podstawie CV i Oświadczenia Wykonawcy.  
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – tj. Wykonawca posiada co najmniej 2 lata 
doświadczenia w realizacji zajęć we wskazanym zakresie - ocena na podstawie CV i 
Oświadczenia Wykonawcy.  
3) posiadają uprawnienia  do  wykonania działalności objętej zamówieniem – ocena na 
podstawie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dotyczy podmiotów 
gospodarczych). 
4) dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach - ocena na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy (dotyczy podmiotów gospodarczych). 
5) zapoznali się z wymogami określonymi w Wytycznych związanych z realizacją POWER 
dostępnymi na stronach: www.wup.gdansk.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl i 
zobowiązują się do ich stosowania - ocena na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, 
6) zapoznali się z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 i zobowiązują się do stosowania 
zasady równości szans i niedyskryminacji - ocena na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, 
7) zapoznali się z obowiązującymi wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, związanymi z 
epidemią SARS-CoV-2, na bieżąco będą zapoznawać się z aktualnymi wytycznymi i 
zobowiązują się do ich stosowania - ocena na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, 
8) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 
ocena na podstawie  oświadczenia Wykonawcy. 
9) posiadają umiejętność współpracy.   

3.  W ramach  niniejszego postępowania Zamawiający wyklucza z postępowania:  
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.  
250a, art.  258  lub art.  270–309 ustawy  z dnia 6 czerwca  1997 r. –  Kodeks karny  (Dz. U.  
poz. 553,  z późn.  zm.))  lub  art.  46  lub  art.  48  ustawy  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  o  
sporcie  (Dz.  U.  z 2016 r.  poz. 176),  
b) o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w art.  115  §  20  ustawy  z  dnia  6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o  którym  mowa  w  art.  9  lub  art.  10  ustawy  z  dnia  15 czerwca  2012  r.  o  skutkach 
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego  członka  jego  organu zarządzającego  lub  nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 



 
 

 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za  
przestępstwo,  o  którym mowa w pkt poprzedzającym;  
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  na  ubezpieczenia  
społeczne lub  zdrowotne,  chyba że wykonawca dokonał płatności należnych  podatków,  
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami  lub  
grzywnami  lub  zawarł  wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
4) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne;  
5) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie  
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego  
popełnienie  wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 
3000 złotych;  
6) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce   
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za  
wykroczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym;  
7) wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub  
przepisów  o  zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie 
niższą niż 3000 złotych. 
 
Wymagane dokumenty: 
 
1. Wypełniony formularz oferty wraz z kserokopią wpisu do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych (jeśli dotyczy) 
2. Prezentacja doświadczenia Oferenta, 
3. Wzór umowy - zaakceptowany przez Wykonawcę - zaparafowany 
4. CV Wykonawcy 

 
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. Wykonawca, który zostanie 
wyłoniony w postępowaniu zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa szkolnego 
potwierdzającego wykształcenie oraz dokumentów potwierdzających aktualność uprawnień 
ponadpodstawowych w wybranych metodach spawalniczych oraz potwierdzających 2-letnie 
doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć we wskazanym zakresie. 

 
Dokumenty powinny zostać złożone w formie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej wszelkie 
dokumenty muszą zostać złożone w formie zamkniętej (np. w formacie pdf), a ich wersje oryginalne 
lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zostaną wydane na żądanie Zamawiającego. 

 
Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (w przypadku składania oferty 
drogą elektroniczną) obligatoryjnie dostarczy wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przed datą zawarcia umowy. 
 
Kryteria oceny ofert:  
 

Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 
jakie może otrzymać Oferent za 

dane kryterium 

Wynagrodzenie brutto brutto za 1 godz. 
realizacji przygotowania praktycznego w 

100 % 100 pkt 



 
 

 

ramach szkolenia spawalniczego  

 
Zasady oceny poszczególnych kryteriów  

A - Wynagrodzenie brutto brutto za 1 godz. realizacji przygotowania praktycznego w ramach 
szkolenia spawalniczego: 
 

(Amin/Aof)*100*100% 
Gdzie: 
Amin – najniższe wynagrodzenie spośród wszystkich ważnych ofert 
Aof – wynagrodzenie Oferenta 
 
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt 

W przypadku otrzymania równej liczby punktów przez co najmniej 2 Oferentów decydować będzie 

doświadczenie Oferenta - liczba lat pracy w obszarze związanym z realizacją zamówienia wskazane w 

CV Oferenta. 

Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wynagrodzenie należy podać z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. 

2. Wynagrodzenie należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wynagrodzenie musi zawierać wynagrodzenie - ujednoliconą stawkę godzinową przedstawioną 

jako wynagrodzenie brutto brutto za 1 godzinę realizacji przygotowania praktycznego w ramach 

szkolenia spawalniczego. Wynagrodzenie uwzględnia prawidłowe i terminowe wykonanie wszelkich 

prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją działań świadczonych przez okres i 

na warunkach określonych w złożonej ofercie, w tym także koszty dojazdu do miejsca świadczenia 

usługi, pracodawców i innych podmiotów, z którym Wykonawca nawiąże współpracę niezbędną do 

realizacji działań w projekcie. Wynagrodzenie jest wyrażone w PLN, z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku.  

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 

5. Wynagrodzenie brutto brutto za 1 godz. realizacji przygotowania praktycznego w ramach szkolenia 
spawalniczego jest to całkowity koszt 1 godz. świadczonych usług wskazany w załączniku do 
Zapytania ofertowego (Formularz oferty) przez Wykonawcę. 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
 
Oferty należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00  

• drogą elektroniczną na adres: marp@fungo.com.pl w tytule z dopiskiem: Zapytanie 
ofertowe: szkolenie spawalnicze - trener praktyka - projekt MARP  

• osobiście w siedzibę Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe: szkolenie spawalnicze - trener praktyka - 
projekt MARP, sekretariat - pokój 106, d poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 

• drogą pocztową Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, z dopiskiem na 
kopercie: Zapytanie ofertowe: szkolenie spawalnicze - trener praktyka - projekt MARP 

 
O wyborze Wykonawcy będzie decydować cena.  



 
 

 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podjęcia współpracy lub przerwania współpracy z 
Wykonawcą, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji uniemożliwiającej realizację 
przygotowania praktycznego w ramach szkolenia spawalniczego z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne, zmian w zakresie realizacji projektu skutkujących realizacją tylko jednej edycji 
szkolenia, wstrzymania realizacji projektu lub w sytuacji gdy koszt najkorzystniejszej oferty będzie 
przewyższał kwotę na realizację tego działania zaplanowaną w Szczegółowym budżecie projektu.  
 
Ogłoszenie wyników postępowania: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta poprzez upublicznienie w 
sposób tożsamy do publikacji ogłoszenia. 
 
Finansowanie: 
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- Anna Różańska-Skrzypczak - tel. 58 662 42 52, a.rozanska@fungo.com.pl, marp@fungo.com.pl  

- Magdalena Żabińska - tel. 58 662 42 37, m.zabinska@fungo.com.pl, marp@fungo.com.pl  

- Mariusz Januć - tel. 668 390 893, spawanie@fungo.com.pl  

 

Wykaz załączników: 

1) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2) Załącznik nr 2 Oświadczenie – Prezentacja doświadczenia Oferenta 

3) Załącznik nr 3 Wzór Umowy 

 

Klauzula informacyjna  dot. danych osobowych 

 

1. Fundacja Gospodarcza oświadcza, że jest Administratorem Pana/Pani  danych osobowych  w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO w odniesieniu do danych osobowych 

reprezentujących dany Podmiot oraz osób fizycznych wskazanych przez ten Podmiot np. w umowie 

lub innym dokumencie do kontaktu, do realizacji zadań, jako osoby odpowiedzialne itp. 

2. Pana/Pani dane osobowe, które Fundacja Gospodarcza pozyskała będą przetwarzane przez 

Fundację Gospodarczą na podstawie art. 6 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wyłonienia 

wykonawcy w trybie rozeznania rynku na realizację przygotowania praktycznego w ramach 

szkolenia spawalniczego - spawanie metodą TIG (proces spawania 141) według normy ISO 

9606 dla 10 uczestników projektu. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z 

koniecznością wynikającą z realizacji pkt 2.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, dochodzenia 

roszczeń, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, trwałości projektu: „Młodzi 

Aktywni na Rynku Pracy” itp. 



 
 

 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (z katalogiem  

praw zawartych w art. 15-22  RODO może Pan/Pani zapoznać się  np. na stronie internetowej  

www.uodo.gov.pl). 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu 

ofertowym, ewentualnym zawarciu umowy i rozliczeniu realizacji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w 

postępowaniu ofertowym /zawarcia umowy/ rozliczenia itp.); 

8. Dane kontaktowe Administratora  Pana/Pani  danych osobowych:  

Fundacja Gospodarcza 81-538 Gdynia ul. Olimpijska 2, e-mail: sekretariat@fungo.com.pl  

9. Podmiot zobowiązuje się do poinformowania osoby fizyczne nie składające oferty, nie podpisujące 

umowy o których mowa w pkt 1 o treści niniejszej informacji, którą mają prawo otrzymać. 

 


