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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

w ramach rozeznania rynku na: 
realizację kursu pracownika administracyjnego - biurowego z językiem angielskim i obsługą 
komputera z egzaminem ECDL/PTI/BASE dla 10 osobowej grupy uczestników w projekcie:  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Nr postępowania: ZO-14/SWZ/2018  

1. 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 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest kurs pracownika administracyjnego - biurowego z językiem 
angielskim i obsługą komputera z egzaminem ECDL/PTI/BASE dla 10 osobowej grupy 
uczestników: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. 
 
Miejsce wykonania usługi:  
szkolenie i egzamin na terenie Trójmiasta,  
zajęcia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 
 
Informacje ogólne: 
 

1. Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego 
pn: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. Liderem Projektu 
jest Gmina Miasta Gdyni, a Partnerem Fundacja Gospodarcza. 
 
2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 5 Zatrudnienie, Działania: 5.2 Aktywizacja 



zawodowa osób pozostających bez pracy: Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy – mechanizm ZIT. 
 
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.   
 
4. Czas trwania projektu: 03.04.2017 r. - 31.12.2018 r.  
 
5. Realizacja projektu uzależniona jest od wypłaty transz dofinansowania przez Instytucję 
Zarządzającą oraz przekazania środków przez Beneficjenta na konto Partnera Projektu.   
 
6. Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  
 
7. Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia 110 osób pozostających bez pracy, 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed 
ukończeniem 30 roku życia) w okresie od 03.04.2017 r. do 31.12.2018 r. Wsparcie realizowane 
będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji  
i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs 

pracownika administracyjnego - biurowego z językiem angielskim i obsługą komputera z 

egzaminem ECDL/PTI/BASE” na terenie Trójmiasta dla 10 uczestników projektu 

wymagających tego typu wsparcia w wymiarze 300 godzin szkoleniowych zajęć 1 h 

szkoleniowa = 45 min.). 

Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje, iż szacowana liczba osób, o której mowa wyżej 

zostanie skierowana do udziału w szkoleniu. Liczba uczestników szkolenia uzależniona jest od 

potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników projektu oraz zainteresowania zdobyciem 

kwalifikacji zawodowych w tym kierunku. W związku z powyższym liczba uczestników 

szkolenia może być niższa. W przypadku mniejszej liczby uczestników szkolenia Zamawiający 

poniesie koszty w wysokości iloczynu kosztu jednostkowego za jednego uczestnika i liczby 

osób skierowanych do udziału w szkoleniu.  

Uczestników projektu do udziału w szkoleniu będzie kierowała wyłącznie Fundacja 

Gospodarcza.  

Nie dopuszcza się realizacji szkolenia w ramach niniejszego Zapytania ofertowego z udziałem 

osób spoza projektu i nie skierowanych przez Fundację Gospodarczą np. z wolnego naboru.   

Wymagania organizacyjne: 

a) miejsce 

Zamawiający informuje, iż usługa winna być realizowana w ośrodku szkoleniowym/ miejscu 

dostosowanym do realizacji szkolenia na terenie Trójmiasta, odpowiednio wyposażonym do 



wymogów szkolenia i spełniającym wymogi prawne w odniesieniu do placówki edukacyjnej. 

Egzamin ECDL/PTI/BASE winien odbyć się w placówce zlokalizowanej na terenie Trójmiasta, 

posiadającej aktualną akredytację ECDL.  

b) lokal 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia w trakcie trwania 

szkolenia higienicznych warunków pracy i nauki. Lokal, w którym odbywać będą się zajęcia  

winien mieć powierzchnię co najmniej 25 metrów kwadratowych. Lokal ten winien być 

bezwzględnie dostosowany do prowadzenia zajęć dla grupy 10-osobowej, w tym być 

odpowiednio oświetlony, wentylowany i posiadać pomieszczenie sanitarne (tj. WC, umywalka 

z dostępem do ciepłej i zimnej wody) oraz  wydzieloną część socjalną. Uczestnik musi mieć 

dostęp do podstawowych środków czystości, takich jak: mydło do rąk, ręcznik papierowy lub 

suszarka do rąk, papier toaletowy itp.  

Ponadto lokal powinien być wyposażony w sprzęt: indywidualne biurko/stolik i krzesło dla 

każdego uczestnika, umożliwiające swobodne sporządzanie notatek i pracę przy komputerze. 

W trakcie zajęć z wykorzystaniem komputera Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

każdemu uczestnikowi indywidualny dostęp do zestawu komputerowego wraz z 

dedykowanym do tego szkolenia oprogramowaniem, gwarantujących efektywną pracę 

każdego uczestnika na szkoleniu.  

Wykonawca zapewni uczestnikom możliwość wydruku materiałów wypracowanych w ramach 

szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na szkolenie pomocy dydaktycznych, 

niezbędnych do jego realizacji tj. tablica suchościeralna, flipchart z kartkami, pisakami, 

projektor z ekranem projekcyjnym.   

W przypadku zrekrutowania do udziału w szkoleniu osób posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia specyficznych potrzeb 

tych osób i wymagań w zakresie rodzaju niepełnosprawności tj. do dostosowania sposobu 

prowadzenia szkolenia oraz potencjału technicznego.   

c) czas trwania zajęć 

Szkolenie winno odbywać się przez maksymalnie 40 dni, w dni robocze od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. między 8.00, a 16.00, po 7-8 

godzin szkoleniowych dziennie, w ustalonych w harmonogramie terminach. Za godzinę 

szkoleniową uznaje się 45 minut zajęć edukacyjnych. W trakcie trwania zajęć Wykonawca 

winien zaplanować po każdych 90 minutach zajęć edukacyjnych co najmniej 15 minutową 

przerwę. A w trakcie całego dnia zajęć 2 przerwy 15 minutowe oraz 1 przerwę 30 minutową. 

Dzień szkoleniowy nie może kończyć się przerwą. Plan nauczania musi obejmować ok. 40 

godzin szkoleniowych w tygodniu. W każdym dniu szkoleniowym winny być przeprowadzone 

zajęcia z co najmniej z 2 modułów szkoleniowych.  

W dniu rozpoczęcia szkolenia Wykonawca przedstawi uczestnikom szczegółowy program 

szkolenia oraz harmonogram zajęć.  



Wykonawca ma obowiązek zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia dostęp do cateringu w 

postaci:  

- 2 przerwy kawowe co najmniej: herbata, kawa, woda, zimne napoje, cukier, mleko, drobne 

ciasteczka, ewentualnie kanapki. 

d) cel i program szkolenia 

Celem szkolenia jest: 

- przygotowanie uczestników projektu do pracy w charakterze pracownika administracyjno-

biurowego, z wykorzystaniem obsługi programów komputerowych i podstawowej znajomości 

języka angielskiego, 

- zdobycie podstawowej umiejętności posługiwania się językiem angielskim,  

- podniesienie poziomu wiedzy w zakresie obsługi komputera oraz zdobycie kwalifikacji – 

certyfikatu ECDL/PTI/BASE (podstawa pracy z komputerem, podstawa pracy w sieci, 

przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne). 

Program szkolenia winien obejmować 300 godzin zajęć, w tym: 

MODUŁ I Pracownik administracyjno-biurowy - 100 godzin 

- podstawowe aspekty prawne związane z prowadzeniem biura, w tym przepisy RODO 

- rola i zadania sekretariatu 

- przepływ informacji 

- zasady prowadzenia korespondencji, przechowywania i archiwizowania dokumentów, w 

tym obieg dokumentów, redagowanie pism, sporządzanie raportów,   

- obsługa klienta 

- savoir-vivre w biznesie 

- komunikacja i zasady porozumiewania się oraz współpraca w zespole 

- obsługa maszyn i urządzeń biurowych (telefaksy, kserokopiarki, drukarki, skanery, 

urządzenia wielofunkcyjne, gilotyny, bindownice, niszczarki itp.) 

- obsługa programów wspomagających pracę w biurze np. sporządzanie faktur, dokonywanie 

płatności, systemy rezerwacji, obsługa kalendarzy i terminarzy grupowych, obsługa 

programów do obiegu dokumentów, obsługa programów pocztowych, obsługa baz kontaktów 

itp. 

MODUŁ II Obsługa komputera z egzaminem ECDL/PTI/BASE (B1, B2, B3, B4) – 80 godzin  

- Podstawy pracy z komputerem 

- Podstawy pracy w sieci  

- Przetwarzanie tekstów  



- Arkusze kalkulacyjne 

Moduł II winien zakończyć się egzaminem ECDL/PTI/BASE (B1, B2, B3, B4), przeprowadzonym 

w akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Centrum Egzaminacyjnym ECDL.  

MODUŁ III Język angielski – 120 godzin 

nabycie, uzupełnienie, podwyższenie poziomu biegłości języka angielskiego na poziomie co 

najmniej A1 i/lub A2 (w zależności od początkowego poziomu posługiwania się językiem na 

podstawie testu plasującego, przeprowadzonego przed rozpoczęciem szkolenia językowego), 

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niezbędnej w pracy biurowej.    

Liczba godzin w poszczególnych modułach winna uwzględniać czas przeprowadzenia 

wszystkich zajęć dydaktycznych oraz czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich 

egzaminów, z egzaminem ECDL/PTI/BASE włącznie. Egzaminy winny odbyć się w 

zaplanowanym czasie realizacji szkolenia.  

Za oferty zgodne z przedmiotem zamówienia zostaną uznane wyłącznie te oferty, które będą 

zawierały w programie szkolenia wszystkie wyżej wymienione zagadnienia. Oferty 

zawierające programy szkolenia odbiegające treścią od wyżej wymienionych lub programy 

szkolenia zawierające dodatkowe treści, będą podlegały odrzuceniu, z uwagi na ich 

niezgodność z przedmiotem zamówienia.  

e) materiały dla uczestników 

W dniu rozpoczęcia szkolenia każdy uczestnik musi otrzymać na własność następujące 

materiały biurowe i dydaktyczne: 

- notes – format A4, min. 50 kartek 

- teczka kartonowa z gumką – format A4 

- długopis 

- ołówek z gumką 

- materiały dydaktyczne muszą, adekwatne do treści całości szkolenia oznaczone przynajmniej 
na pierwszej stronie logotypami projektu, przekazanymi przez Zamawiającego, po wyłonieniu 
Wykonawcy. Przekazane materiały muszą być dobrej jakości, nowe i nieużywane, zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa. Odbiór materiałów biurowych i dydaktycznych musi zostać 
potwierdzony przez każdego uczestnika własnoręcznym podpisem, na przygotowanej liście 
potwierdzającej odbiór wyżej wymienionych materiałów.  

f) potwierdzenie zakończenia szkolenia i wydania certyfikatu 

Po zakończeniu udziału w szkoleniu, każdy uczestnik winien otrzymać zaświadczenie lub inny 

dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji (Lista sprawdzająca, 

czy dany certyfikat/ dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby pomiaru wskaźników 

monitorowania EFS – dokument dostępny pod adresem:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-

2014-2020/ - Załącznik nr 8. Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji)   



Dokument ten winien zawierać: 

- numer z rejestru 

- imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia (w przypadku cudzoziemca nr 
dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

- nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie 

- nazwę szkolenia i jego formę 

- okres trwania szkolenia 

- miejsce i datę wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie 
kwalifikacji 

- tematy szkolenia wraz z odpowiadającym im wymiarem godzinowym 

- czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową 
przeprowadzającą szkolenie do wydawania tego typu dokumentów. 

Powyższe zaświadczenie winno być oznaczone: 

- znakiem Unia Europejska 

- znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

- znakiem Fundusze Europejskie 

- informacją o projekcie, w ramach którego zostanie zrealizowane szkolenie tj. projekt: 
„System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Każdy z uczestników, który zda egzamin winien otrzymać certyfikat ECDL/PTI/BASE. 

Odbiór zaświadczenia, certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 
szkolenia i uzyskanie kwalifikacji musi zostać potwierdzony przez każdego uczestnika 
własnoręcznym podpisem, na przygotowanej liście potwierdzającej odbiór wyżej 
wymienionych dokumentów. 

Kserokopie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego jego ukończenie  

i uzyskanie kwalifikacji muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

zamówienia i przekazane wraz z potwierdzeniem ich odbioru do Zamawiającego w terminie 7 

dni od daty zakończenia szkolenia. Kserokopie Certyfikatu ECDL/PTI/BASE muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zamówienia i przekazane 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od instytucji wydającej certyfikat. 

Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety wśród 

uczestników szkolenia, zgodnej ze wzorem załączonym do umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania kopii ww. ankiet, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę zamówienia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od zakończenia szkolenia. 

g) przebieg i kontrola szkolenia 

Wykonawca najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy w sprawie przeprowadzenia 
szkolenia dostarczy do Zamawiającego: 



- wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia  

i uzyskanie kwalifikacji, w tym wzór certyfikatu ECDL/PTI/BASE, które stanowić będą załącznik 
do umowy w sprawie przeprowadzenia szkolenia, 
- wzór ankiety dla uczestników szkolenia, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie 
przeprowadzenia szkolenia. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do zaangażowania do realizacji szkolenia osób wskazanych w 

załącznikach nr 5, 6, 7, który będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie przeprowadzenia 

szkolenia. 

Egzminator ECDL/PTI/BASE, który będzie przeprowadzał egzamin ECDL/PTI/BASE musi 

posiadać aktualną umowę z ECDL Polska. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru wewnętrznego nad szkoleniem, 
służącego weryfikacji zgodności przebiegu szkolenia z warunkami wskazanymi w umowie oraz 
w celu wyeliminowania ewentualnych uchybień i nieprawidłowości w jego realizacji.  
   

Ponadto składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do: 

Posiadania – na czas realizacji przedmiotu zamówienia - aktualnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ubezpieczenia przez cały okres realizacji 

szkolenia i przedkładania aktualnych kopii polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu w całym 

okresie trwania umowy.  

Współpracy z Zespołem Projektowym  w celu sprawnej i prawidłowej realizacji szkolenia. W 

tym celu Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktu – odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 

niniejszego szkolenia. 

Miejsce wykonania zamówienia: szkolenie i egzamin na terenie Trójmiasta, woj. pomorskie. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 
Podstawy prawne i tryb udzielania zamówienia 

 
Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystywane przez Wykonawców 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w celu udziału w niniejszym postępowaniu oraz 

przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w sposób zapewniający przejrzystość 

oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z zasadą  

rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Do postępowania stosuje się aktualne przepisy: 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 



1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, Wytyczne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

2) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, a w szczególności Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

stanowiące załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020,  

3) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

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. 

 
 
Termin realizacji zamówienia:  
październik  – grudzień 2018 r.  

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podjęcia współpracy z Wykonawcą kursu 

pracownika administracyjnego - biurowego z językiem angielskim i obsługą komputera z 

egzaminem ECDL/PTI/BASE bez skutków prawnych – w przypadku nie uzyskania zgody, ze 

strony Instytucji Zarządzającej na finansowanie jakiegokolwiek etapu realizacji projektu lub w 

przypadku, gdy wartość szkolenia przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na 

realizację tego działania.    

4. Warunki udziału 

 
1. Ofertę mogą złożyć następujące podmioty: 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 uprawnienia  do  wykonania działalności objętej zamówieniem i spełniają wymogi 
nałożone przez przepisy prawa – Ocena na podstawie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych i oświadczenia Wykonawcy,   
2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – tj. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat od 
dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – przeprowadził co najmniej jedną usługę szkolenia grupowego,  
w której wzięło udział co najmniej 5 osób, która obejmowała przygotowanie uczestników do 

3. Termin wykonania zamówienia 



pracy pracownika administracyjno-biurowego z językiem angielskim lub po jednym odrębnym 
szkoleniu zawierającym zagadnienia z zakresu kursu pracownika administracyjno-biurowego 
oraz z zakresu nauki języka angielskiego, a także co najmniej jedną usługę szkolenia 
grupowego, w której wzięło udział co najmniej 5 osób, która obejmowała przygotowanie 
uczestników do egzaminu ECDL/PTI/BASE – ocena na podstawie Oświadczenia Wykonawcy.  
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania  zamówienia 
tj. dysponuje lub będzie dysponował lokalem o powierzchni co najmniej 25 metrów 
kwadratowych, dostosowanym do prowadzenia zajęć grupowych dla grupy co najmniej 10-
osobowej mieszczącym się na terenie Trójmiasta oraz wyposażonej w co najmniej 10 
zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do zakresu szkolenia - ocena 
na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają kadrę:  
w zakresie MODUŁU I – Pracownik administracyjno-biurowy – dysponuje lub będzie 
dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej wykształcenie średnie o oraz 
doświadczenie w realizacji co najmniej 2 szkoleń grupowych z zakresu pracownika 
administracyjno - biurowego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, których liczba uczestników wynosiła co najmniej 5 osób; 
w zakresie MODUŁU II - Obsługa komputera z egzaminem ECDL/PTI/BASE – dysponuje lub 
będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej średnie wykształcenie 
oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu w okresie w ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert co najmniej 2 szkoleń grupowych z zakresu obsługi 
komputera przygotowujących do egzaminu ECDL/PTI/BASE, w których liczba uczestników 
wynosiła co najmniej 5 osób, 
w zakresie MODUŁU III - Język angielski – dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną 
osobą posiadającą co najmniej średnie wykształcenie oraz doświadczenie polegające na 
przeprowadzeniu w okresie w ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co 
najmniej 2 szkoleń grupowych z zakresu przygotowania uczestników do posługiwania się 
językiem angielskim w mowie i piśmie, w których liczba uczestników wynosiła co najmniej 5 
osób.    
W przypadku planowania powierzenia realizacji szkolenia jednej osobie, osoba ta winna 
spełnić wszystkie warunki łącznie. Ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Ocena na podstawie  oświadczenia Wykonawcy.   
 
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.  
 
4.  Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych 
  
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące 
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z 
wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się 
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i 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 prób nie wynika z przepisów 

prawa; 
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. 



W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawcy z Zamawiającym, Wykonawca będzie podlegał 
odrzuceniu z postępowania. Ocena na podstawie oświadczenia. 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 
kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji  
RPO WP (jako instytucję uczestniczącą w realizacji RPO WP rozumie się IZ, IP i IW) na 
podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów (Konflikt interesów jest 
rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności tj.; w szczególności: 
przyjmowanie jakichkolwiek form zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub 
kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub 
zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach 
obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na 
bezstronność prowadzenia spraw służbowych) lub podwójne finansowanie. 
 
Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków będzie skutkować 
odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 
 
5. Ocena warunków udziału w postępowaniu 
1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w zapytaniu na 
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w pkt. 5.  
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
„spełnia - nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 
odrzucony w postępowaniu. 
 
6. Od Wykonawcy oczekuje się: 
a) Sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań; 
b) Współpracy z Zespołem Projektowym; 
c) Współpracy z Zamawiającym; 
d) Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 

5. Wymagane dokumenty 

 
1. Wypełniony formularz Oferty wraz  z załącznikami (załącznik nr 1); 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2) 
3. Wzór umowy (załącznik nr 8) 
 
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 
 
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 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) może ostać wezwany do dostarczenia wszystkich dokumentów w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przed datą zawarcia 
umowy. 
 

6. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
6.1 Wymagania podstawowe 
1. Oferent winien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako 
załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej.  
Oferta winna: 

 zawierać imię i nazwisko oferenta,  

 zawierać adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

 zawierać numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

 być sporządzona w języku polskim,  

 treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

 zawierać cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, która zawiera podatek VAT 

obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia 

wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszystkie koszty związanie z realizacją 

kursu pracownika administracyjnego - biurowego z językiem angielskim i obsługą 

komputera z egzaminem ECDL/PTI/BASE dla 10 osobowej grupy uczestników w 

projekcie: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” przez 

okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Planowany okres realizacji zadań w projekcie: październik 2018 r. (niezwłocznie po 

podpisaniu umowy) - grudzień 2018 r.   

 Cena musi uwzględniać wszelkie koszty i nie może rodzić jakichkolwiek dodatkowych 

zobowiązań majątkowych po stronie Zamawiającego.  

2. Termin związania z ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
 
3. Do oferty należy dołączyć: 
- aktualne  dokumenty  rejestrowe  Wykonawcy,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób 
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku  
aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną 
Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl 
lub na podstawie za świadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej), 
- pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez 
pełnomocnika tj. w przypadku gdy Oferta wraz z załącznikami nie jest podpisywana przez 



osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z aktualnymi dokumentami 
rejestrowymi firmy, 
- wszystkie załączniki wymienione w pkt. 16 Zapytania ofertowego 
- kserokopie certyfikatu jakości usług tj. ISO i/lub akredytacji Kuratora Oświaty, jeśli takie 
posiada – Oferent uzyskać punkty w ocenie – Kryterium C tylko w przypadku załączenia w/w 
kopii aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatu jakości usług. 
4. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę tj. osobę/ osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi 
firmy lub jego pełnomocnika, na podstawie załączonego pełnomocnictwa. 
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę w języku polskim i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 
Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
6.2 Forma oferty 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi  
we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.  
Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację (np. w razie podpisu  nieczytelnego, 
opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką  lub  dopiskiem  drukowanymi  literami  imienia  i  
nazwiska  oraz  pełnionej funkcji). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej na 
wskazany adres email Zamawiający wymaga  aby  przesłano  skan  oferty  przygotowanej  
zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie  
prawo  wezwania  Wykonawcy  do  przekazania  papierowej wersji oryginału złożonej oferty 
przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej 
zarchiwizowania w dokumentacji projektowej. 
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii lub dokumentów w 
formacie pdf. 
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  
dokumentu. 
W przypadku wątpliwości co do treści złożonych oświadczeń wymaganych w niniejszym 
postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w określonym przez 
Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających treść oświadczeń pod rygorem 
odrzucenia oferty lub rozwiązania umowy z terminem określonym przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

7. Miejsce i termin składania ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 12 października 2018 r., do godz. 11.00 

 osobiście w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, 
sekretariat - pokój 106, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w zaklejonej 
kopercie, z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na realizację kursu pracownika 
administracyjnego - biurowego z językiem angielskim i obsługą komputera z 



egzaminem ECDL/PTI/BASE dla 10 osobowej grupy uczestników w projekcie: „System 
wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”  

 drogą pocztową Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, z dopiskiem: 
„Zapytanie ofertowe na realizację kursu pracownika administracyjnego - biurowego 
z językiem angielskim i obsługą komputera z egzaminem ECDL/PTI/BASE dla 10 
osobowej grupy uczestników w projekcie: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta 
Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. Przy czym za datę i godzinę dostarczenia dokumentu 
uważa się datę i godzinę wpływu dokumentu do siedziby Fundacji Gospodarczej. 

 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fungo.com.pl w tytule z dopiskiem: 
„Zapytanie ofertowe na realizację kursu pracownika administracyjnego - biurowego 
z językiem angielskim i obsługą komputera z egzaminem ECDL/PTI/BASE dla 10 
osobowej grupy uczestników w projekcie: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta 
Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. Przy czym dokumenty te muszą być właściwie podpisane 
przez Wykonawcę (przesłane w formie zamkniętej np. pdf).   

2. Otwarcie ofert nastąpi do 7 dni od upływu terminu do składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia. 
 

8. Ocena ofert 

 
8.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie może 
otrzymać oferent za 

dane kryterium 

A. Cena brutto szkolenia dla 1 uczestnika 60 % 60 pkt 

B. 

Doświadczenie kadry dydaktycznej 
zaangażowanej do realizacji niniejszego 
szkolenia w okresie trzech ostatnich lat 
przed dniem złożenia oferty  

30 % 30 pkt 

C. 
Posiadanie przez Wykonawcę 
certyfikatu jakości usług (akredytacja 
Kuratora Oświaty lub ISO) 

10 % 10 pkt 

Zasady oceny poszczególnych kryteriów  

A - Cena brutto szkolenia dla 1 uczestnika: 
(Amin/Aof)*100*60% 

Gdzie: 
Amin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
Aof – cena Oferenta 

B – Doświadczenie kadry dydaktycznej (pod uwagę będą brane tylko szkolenia grupowe, w 
których liczba uczestników wynosiła co najmniej 5 osób, zrealizowane w okresie ostatnich 
trzech lat przed datą złożenia oferty) 
realizacja 2 szkoleń – 0 punktów 
realizacja 3-5 szkoleń – 10 punktów 
realizacja 6-10 szkoleń – 20 punktów 
realizacja 11 i więcej szkoleń – 30 punktów  



 (Bof/3/Bmax)*100*30% 
Gdzie: 
Bof – liczba punktów otrzymanych przez oferenta, stanowiąca sumę punktów otrzymanych 
przez wszystkie osoby/trenerów – maksymalnie 3 osoby, które będą zaangażowane w 
realizację niniejszego szkolenia 
Bmax – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez jednego trenera   

C - Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług (pod uwagę będą brane tylko 
aktualne certyfikaty) 
brak certyfikatu – 0 punktów 
posiadanie certyfikatu/ certyfikatów – 1 punkt 

Cof*100*10% 
Gdzie: 
Cof – liczba punktów otrzymana przez Oferenta  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę  punktów. 
W przypadku złożenie oferty w takiej samej wysokości przez więcej niż jednego Oferenta 
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przez dłuższy okres prowadzi działalność 
gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia.  
 
8.2 Maksymalna ocena punktowa oferty. 
 
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma 
największą liczbę punktów.  
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 
19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym 
w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3  
ust. 1 pkt 5 i 6 tejże ustawy.  
 

9. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 

 
9.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie 
naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
9.2 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji. 
9.3 Ogłoszenie wyników postępowania. 
Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 
formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 15 dni 
roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania 
zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 
81-539 Gdynia. 
 



10. Odrzucenie wykonawcy 

  
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 
1) w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 
3) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 
4) w przypadku rażącej różnicy wartości oferty w stosunku do cen rynkowych. 
 

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub przez e-mail. 
 

12. Unieważnienie postępowania 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności, gdy 
wybrana oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację w/w zadań w budżecie 
projektu: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. 
 

13. Pozostałe informacje 

 
1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 
Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. 
Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienie treści Zapytania Ofertowego będą wymagały 
zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na 
dokonanie zmian w ofertach. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z 
realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych, na etapie realizacji zadania 
przez Wykonawcę oraz po jego zakończeniu, w zakresie jakim jest to niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania, rozliczania oraz kontroli Projektu.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku 
wcześniejszego zakończenia realizacji projektu, w szczególności związanego z decyzją 
Instytucji Zarządzającej o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. W tym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za czas, w którym były 
realizowane zadania.   
5. Wynagrodzenie za realizację zadania zostanie wypłacane po zakończeniu realizacji zadania, 
pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do 
rozliczenia szkolenia i  przedłożenia i zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
prac.   
6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 
najkorzystniejszą oraz spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. 
7. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mail wraz z 
informacją o wynikach postępowania. 
8. Zapytanie ma charakter porównania ofert. 
9. Płatnikiem będzie: 



Fundacja Gospodarcza 
ul. Olimpijska 2 
81-538 Gdynia 
Tel. 58 622 60 17, 58 622 20 52 
NIP: 583-000-90-04 
REGON: 002831082 
 

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Anna Różańska-Skrzypczak – tel. 58 662 42 52, a.rozanska@fungo.com.pl 
Agata Sowula – tel. 58 662 42 44, a.sowula@fungo.com.pl. 
 
 

15. Finansowanie 

 
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

16. Wykaz załączników 

 
Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są: 
 

Lp. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1) Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2) Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
3) Załącznik nr 3 Program szkolenia 
4) Załącznik nr 4 Wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu objętego zamówieniem 
5) Załącznik nr 5  Wykaz przeprowadzonych szkoleń przez osobę (pracownika 

administracyjno - biurowy) – trenera 
6) Załącznik nr 6  Wykaz przeprowadzonych szkoleń przez osobę (ECDL) – trenera 
7) Załącznik nr 7  Wykaz przeprowadzonych szkoleń przez osobę (język angielski) – 

trenera 
8) Załącznik nr 8 Wykaz wyposażenia instytucji szkoleniowej przeznaczonego do 

realizacji zamówienia 
9) Załącznik nr 9  Wzór umowy 
 Załącznik nr 10 Harmonogram szkolenia  

  
 
   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 2016r.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 osób fizycznych reprezentujących dany 

Podmiot oraz osób fizycznych wskazanych przez ten Podmiot  np. w ofercie lub umowie 

lub w inny sposób do realizacji zadań,  do  kontaktu jako np. osoby odpowiedzialne, 

koordynatorzy, osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zadania itp. 

2. Fundacja oświadcza, że realizuje projekt pt „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta 
Gdyni i obszaru ZIT - etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. 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 wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z 
zapytaniem ofertowym, realizacją  umowy, rozliczeniem itp* w kategorii zwykłe 
dane/dane wrażliwe *. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to 
wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji pkt 2 i 3.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane  na czas realizacji Projektu  zgodnie z  zachowaniem 
zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 
projektowych  oraz  przez czas niezbędny do  wypełnienia obowiązków  wynikających 
z przepisów prawa, w tym podatkowego  i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem   danych osobowych przysługuje Panu/Pani  prawo do 
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania. (z katalogiem  praw zawartych w art. 15-22  RODO może Pan/Pani 
zapoznać się  np. na stronie internetowej  www.uodo.gov.pl) 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do postępowania ofertowego i jego  
rozstrzygnięcia zawarcia umowy, rozliczenia /i innych czynności niezbędnych do 
załatwienia Pana/Pani sprawy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować 
niemożliwością załatwienia Pana/Pani sprawy do, której niezbędne są Pani/Pana dane 
osobowe. 

9. Dane kontaktowe Administratora  Pana/Pani  danych osobowych:  
Fundacja Gospodarcza 81-538 Gdynia ul. Olimpijska 2, e-mail 

sekretariat@fungo.com.pl  

10. 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. 

* niepotrzebne skreślić 


