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       Warszawa, 9.12.2020 r. 
 
 
Tytuł 
Trener kursów USeR 
 
Zapytanie ofertowe nr 1/2020 w oparciu o zasadę konkurencyjności 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną  
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 
dnia 22 sierpnia 2019 roku. 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
oraz www.fise.org.pl 
 
I. Zamawiający: 
 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
Ul. Nowy Świat 49 lok. 201 
00-042 Warszawa 
www.fise.org.pl,  

mail: fise@fise.org.pl ,  
osoba do kontaktu: Agnieszka Krupa  
tel. 501-734-117 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa:  trenerska – przygotowanie i przeprowadzenie kursów 
USeR dla innowatorów społecznych w ramach projektu „TransferHUB – inkubator innowacji 
społecznych w obszarze zatrudnienia”, numer projektu: POWR.04.01.00-00-I101/19, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca 
międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień: 80570000-0  - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 

 
2. Zakres usługi: przeprowadzenie 3 kursów, każdy z nich składa się z 3 dwudniowych zjazdów w 
odstępnie dwu trzytygodniowym, każdy z kursów trwa łącznie 48 godzin zegarowych  
W każdym kursie zrealizowanych zostanie 5 bloków tematycznych, w sytuacji epidemicznej usługa 
zostanie zrealizowana w formie spotkań online. 
Zakłada się wybór 5 trenerów do przeprowadzenia usługi, po jednym do każdego bloku 
tematycznego. 

http://www.fise.org.pl/
http://www.fise.org.pl/
mailto:fise@fise.org.pl
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3. Zakres tematyczny usługi: W każdym kursie zrealizowanych zostanie 5 bloków tematycznych: 
Standardy dostępności, Gender balance w kontekście planowania i realizacji projektu, Service 
Design, Partycypacyjne tworzenie projektu innowacyjnego, Zarządzanie projektem innowacyjnym. 
 
5. Tryb realizacji usługi: w każdym kursie zaplanowane są 3 dwudniowe zjazdy bądź w sytuacji 
epidemicznej usługa zostanie zrealizowana w formie spotkań online, zjazdy będą odbywały się w 
weekendy  w odstępach dwu lub trzytygodniowych. 

 

 
6. Miejsce realizacji zamówienia: zależnie od możliwości podyktowanych sytuacją 
epidemiologiczną: stacjonarnie w Warszawie lub online (np. Clickmeeting lub ZOOM). 

 
 
7. Termin realizacji zamówienia: – kurs 1: styczeń-kwiecień 2021; kurs 2: lipiec-października 2021, 
kurs 3: styczeń-kwiecień 2022., zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym  
 
 
8. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna (zlecenie). 
 
 
III. Cel Zamówienia: 
Celem zamówienia jest przeprowadzenie kursów USeR dla innowatorów społecznych– realizatorów 
projektów innowacyjnych w zakresie przeprowadzenia procesów o charakterze eksperymentalnym. 
 
IV. Obowiązki wykonawcy: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci  
w trakcie realizacji usług w ramach projektu. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty w tym osoby fizyczne, dysponujące 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z podaniem imion i nazwisk tych osób. 
2. Wykonawca akceptuje treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków. 
3. Wykonawca musi spełniać następujące warunki łącznie: 
- wykształcenie licencjackie lub wyższe (weryfikacja na podstawie dyplomu), 
- min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi (weryfikacja na podst. CV 
i/lub rekomendacji, referencji), 
- min. 2 letnie doświadczenie w przedmiocie warsztatu (weryfikacja na podst. CV i/lub 
rekomendacji, referencji), 
- certyfikat/y umożliwiające prowadzenie specjalistycznych zajęć (np. design thinking) (weryfikacja 
na podst. dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń). 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez 
Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt VIII dokonana według formuły: „spełnia” – „nie 
spełnia”. 
 
VI. Wykluczenia z udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami 
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wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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, 
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. 
 
VII. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania 
określone w punkcie IV i punkcie V niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów: 
 
Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 
1. Cena 40% 
2. Doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia 60% 
  
Ocena ofert: 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem 
kryterium „cena” 
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty: 
K1 = (C min/C)*100*waga (40%) 
C min – najniższa cena spośród ofert 
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej 
1. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane 
wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami). 
2. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty 
zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. 
3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres 
realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki 
podatku od towarów i usług. 
4. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek 
dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z 
dojazdem do miejsca prowadzenia szkolenia , zakwaterowania oraz wyżywienia. Przy dokonywaniu 
wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. 
Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające 
 z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę. 
5. Cena brutto za godzinę szkolenia podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie 
może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu. Cena deklarowana w ofercie 
jest ceną jednostkową brutto za 1 godzinę szkolenia. Ostateczna kwota wypłacona Wykonawcy 
będzie iloczynem liczby godzin oraz stawki za 1 godzinę. 
 
Kryterium „doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia” 
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia: 
K2 = (D/Dmax)*100*waga (60%) 
D – liczba zrealizowanych godzin szkoleń/warsztatów dla innowatorów społecznych w tematach : 
Standardy dostępności, Gender balance w kontekście planowania i realizacji projektu, Service 
Design, Partycypacyjne tworzenie projektu innowacyjnego, Zarządzanie projektem innowacyjnym;  
podana w rozpatrywanej ofercie 
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Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba zrealizowanych godzin szkoleń/warsztatów/ dla 
innowatorów społecznych w tematach : Standardy dostępności, Gender balance w kontekście 
planowania i realizacji projektu, Service Design, Partycypacyjne tworzenie projektu innowacyjnego, 
Zarządzanie projektem innowacyjnym; wśród ofert. 
Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania – 
„Wykaz wykształcenia i doświadczenia”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: doświadczenie zawodowe 
wymienione w załączniku nr 2 (referencje/świadectwa pracy/potwierdzenie prowadzenia 
działalności, umowy cywilno-prawne, itp.) oraz wykształcenie wymienione w załączniku nr 2 
(dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkoleń/kursów, itp.) Pozycje wymienione 
w załączniku nr 2 dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, do których nie zostaną 
przedstawione dokumenty potwierdzające – nie będą brane w ogóle pod uwagę przy obliczaniu 
kryterium. CV nie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym doświadczenie. Brak 
załączników w postaci dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w załączniku nr 2 
skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
OPW (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2 
 
VIII. Sposób przygotowania oferty: 
1. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć: 
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – z datą i czytelnym 
podpisem. 
b. Załącznik nr 2 – wykaz wykształcenia i doświadczenia – do zestawienie należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające informacje w nim zawarte – zgodnie z wymaganiami przestawionymi 
w pkt. VII zapytania ofertowego w opisie kryterium: „doświadczenie w obszarze zamówienia”. 
c. Dokumenty wskazane w pkt. V.3 - należy przedłożyć kopię dokumentów potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
d. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
e. W przypadku podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji, w tym stowarzyszeń/fundacji, do 
oferty należy załączyć: 
- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru. 
7. Oferty złożone po terminie, niekompletne (brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego 
 w pkt. a do e), złożone na formularzach innych niż dostarczony przez Zamawiającego lub 
zmodyfikowanych będą odrzucone. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 
warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
 
IX. Dodatkowe uwagi: 
1. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku  
o dofinansowanie. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podawania przyczyny. 
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który  
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 
X. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy: 
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1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawarcia z 
Zamawiającym umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
2. Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
(realizująca zamówienie osobiście) – będzie ona zobowiązana do realizacji przedmiotu zapytania 
osobiście na podstawie umowy zlecenia. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się 
od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę spełniającą wymagania. 
 
XI. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać pocztą na adres: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,  
Ul. Nowy Świat 49 lok. 201 
00-042 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: fise@fise.org.pl 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Krupa 
Tel. 501-734-117 
 

Termin składania ofert:  
 
Oferty prosimy składać do 16.12.2020 r. do godz. 18.00. 

 

 


