Zapytanie ofertowe nr 1/2021/Szkolenie ECCC/KPASZ
Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU
Dotyczące przeprowadzenia szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych wg standardów ECCC DIG
COMP. W/w zadanie realizowane jest w projekcie „Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno –
zawodowej: To Twój czas!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
I. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo – Usługowe „KORAL” Sp. Z o.o.
ul. Hutnicza 13, 42-610 Miasteczko Śląskie
NIP: 6452178188 REGON: 276518504
II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Albert Kłębek – koordynator projektu
e-mail: olkuszkreatywnie.zawiercie@gmail.com
Tel: 602-716-922.
III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI:
1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych wg
standardów ECCC DIG COMP w zakresie 3 modułów (Informacja, komunikacja, bezpieczeństwo w
sieci wg standardów ECCC Dig COMP) dla 26 uczestników w projekcie „Kompleksowy projekt
aktywizacji społeczno – zawodowej: To Twój czas!”.(szkolenia w 4 osobowych grupach)
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie kwiecień – czerwiec 2021r. -termin może ulec
przesunięciu zgodnie z potrzebami zamawiającego.
3. Miejsce realizacji wsparcia: teren miasta Zawiercie
4. Wyżej wymieniony termin oraz liczba osób jest planowana i może ulec zmianie w związku z
potrzebami uczestników projektu.
5. Liczba godzin: 32 h szkoleniowe dydaktyczne tj. po 45 minut każda godzina (30h szkoleniowych +
2h przeznaczone na egzamin zewnętrzny).
6. Warunki organizacyjne szkolenia:
• Zajęcia teoretyczne i/lub praktyczne – 30 h dydaktycznych.
• 2h dydaktyczne egzamin zewnętrzny.
• Materiały dydaktyczne (skrypty, materiały, teczki, notesy)
• Catering tj. Przerwa kawowa wchodzą: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka(lub ciasto),
cukier, mleko, cytryna–w ilości nie limitowanej na uczestnika, w przypadku trwania szkolenia
powyżej 6 h/dziennie wówczas zapewnić obiad dwudaniowy składający się z zupy, drugiego
dania i napoju (kompot/sok/woda). Catering powinien obejmować potrzeby uczestników np.
wegetarian, wegan (jeśli dotyczy)
• Wykonawca przeprowadzi wstępną analizę potrzeb uczestników Projektu i dostosuje program
szkolenia do ich możliwości i potrzeb. Program będzie zawierał: cel nauki, opis rezultatów
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uczenia(odpowiedź na pytanie co UP nauczy się podczas szkolenia), efekt, ilość godzin z
podziałem na tematykę, techniki/sposób nauczania, informacje nt. kontaktu z UP, ewentualna
możliwość reklamacji.
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu i opłaceniu kosztów egzaminu
zewnętrznego.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć,
w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych
zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz
sprawdzenie jakości prowadzonych szkoleń, certyfikat ukończenia kursu itp. .
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Uczestników/czek szkolenia komputerowego
ECCC DIG COMP od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu wraz z oprogramowaniem do należytej
realizacji przedmiotu zamówienia tj. urządzenia i narzędzia
Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich
warunków lokalowych - oświetlenie dzienne, dostęp do zaplecza sanitarnego, w przypadku
osób niepełnosprawnego także dostosowanie sali do ich potrzeb. Zajęcia powinny być
prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie
techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła.
Wykonawca zobowiązany jest oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją
szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO
WŚ 2014 –2020,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami
prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia oraz
przeprowadził diagnozę potrzeb przed rozpoczęciem szkolenia i ubezpieczył Uczestników/czki
szkolenia „ECCC DIG COMP” od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu kompetencji
cyfrowych wg standardów ECCC Dig COMP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
sanitarno-epidemiologicznymi i wytycznymi dot. COVID-19 tj. podział ilości Uczestników na
grupy zgodnie z rozporządzeniem dot. zgromadzeń.

Wykonawca ma obowiązek wydania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń oraz zaświadczeń,
świadectw, certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym organizacji egzaminu zewnętrznego prowadzonego przez
uprawnioną do tego instytucję certyfikującą.
Termin i miejsce realizacji danej formy wsparcia:
1.Planowane miejsce realizacji zajęć: Zawiercie
2. Planowany termin realizacji zamówienia: kwiecień – czerwiec 2021r.
3. Wyżej wymieniony termin oraz liczba osób jest planowana i może ulec zmianie w związku z
potrzebami uczestników projektu
4. Harmonogram będzie ustalany z Wykonawcą na 5 dni przed realizacją.
V. WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:
1. Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem
zamówienia działalności, dysponuje kadrą szkoleniową, posiadającą niezbędną wiedzę i
doświadczenie, oraz potencjałem technicznych i znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności potwierdza dysponowanie kadrą
trenerską, oddelegowaną do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniająca kryteria określone
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w niniejszej ofercie. Odpowiednie oświadczenie/ informacje są składane poprzez wypełnienie i
podpisanie formularza oferty oraz wymaganego załącznika.
2. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Pkt. weryfikowany na podstawie
oświadczenia o spełnieniu kryterium oferty.
3. O udzielanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
• Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy. Weryfikacja na podstawie informacji zawartej na platformie WUP-u.
b) Posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia: Trenerzy prowadzący szkolenie muszą
posiadać (każda z osób łącznie):
• Wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające
przeprowadzenie danego szkolenia.
• Doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.
• Kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.
4. Harmonogram czasowy szkolenia spełnia wymagania:
• czas trwania 1 modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni,
• czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia,
• w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny
zegarowe,
• w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa
trwająca min. 45 minut.
• dopuszczalna jest realizacja szkolenia niespełniającego części ww. warunków, o ile jest to
uzasadnione specyficzną formą pracy wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia lub
niepełnosprawności.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać cenę całkowitą za przeprowadzenie szkolenia z zakresu kompetencji
cyfrowych wg standardów ECCC Dig COMP z egzaminem zewnętrznym dla 26 uczestników
szkolenia w Zawierciu, w wymiarze 32 h dydaktycznych (1 godzina rozumowana jest jako 45 minut
zajęć) 30h na szkolenie i 2h przeznaczone na egzamin zewnętrzny.
2. Cena powinna być kwotą całościową brutto w przypadku firmy, w przypadku osoby
nieposiadającej firmy kwota musi zawierać stawkę „brutto/brutto” czyli powinno zawierać koszty
pracodawcy i pracownika i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
m.in. koszty związane z dojazdem na miejsce realizacji wsparcia dla uczestników projektu,
ewentualny nocleg, sala itp.

VIII. FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Złożenie oferty na zapytanie będzie możliwe tylko i wyłącznie na formularzu do tego przeznaczonym
na załączniku nr 1 w terminie od 13.04.2021 rok do 21.04.2021 r. do godziny 15.30.
Złożenie oferty na formularzu/ dokumencie do tego nie przeznaczonym będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
a) w biurze projektu: ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub
osobiście (biuro czynne od 8.00 do 16.00)
b)

drogą mailową elektronicznie pod adres: olkuszkreatywnie.zawiercie@gmail.com

c)

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, która powinna być zaadresowana w
następujący sposób:
Biuro Projektu: „Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno – zawodowej: To Twój czas !”,
ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie z dopiskiem: 1/2021/Szkolenie ECCC/KPASZ
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IX WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz oferty do Zapytania ofertowego nr 1/2021/Szkolenie ECCC/KPASZ
FORMULARZ OFERTOWY
W ramach projektu „Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno – zawodowej: To Twój czas!”
który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020.
Dane oferenta składającego formularz
Imię i nazwisko/ Nazwa PESEL/NIP
Adres
Telefon
firmy

Email

Odpowiadając na rozeznanie rynku nr 1/2021/Szkolenie ECCC/KPASZ dotyczące przeprowadzenia
usługi szkolenia w Zawierciu z zakresu kompetencji cyfrowej ECCC Dig COMP dla 26 uczestników
projektu „Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno – zawodowej: To Twój czas!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z
wymaganiami określonymi w zapytaniu oświadczam, że spełniam wymagania/kryteria zawarte w
ofercie, znana mi jest treść zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, złożyłem formularz
na odpowiednim wzorze oraz w odpowiednim terminie. Jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO. Za wykonanie przedmiotu zamówienia
oferuję zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia określoną cenę:

Biuro Projektu:
ul. Parkowa 5, 42- 400 Zawiercie
tel. 730 004 227

Nazwa usługi

Realizacja całości szkolenia dla 1
uczestnika projektu szkolenia z zakresu
kompetencji cyfrowych ECCC Dig
COMP – 32h szkoleniowe. (w tym 2h
przeznaczone na egzamin)

........................................
(Miejscowość i data)
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Cena brutto za 1 osobę w przypadku firmy w
przypadku osoby nieprowadzącej firmy cena
musi zawierać wszystkie skład (brutto/brutto)
leżące po stronie pracodawcy i pracownika
PLN:

Słownie:

............................................................
(Podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta)

