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Rzeszów 02.07.2019 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/SK/2019 
w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia komputerowego ECDL 

w ramach projektu „Strefa Kobiet” realizowanego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – 
projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu paostwa. 
 
Projekt „Strefa Kobiet” realizowany jest przez HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu 

Hubert Durlik z siedzibą w Kielcach, ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce NIP 9590808310 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek 

pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe na podstawie 

umowy o dofinansowanie nr RPPK.07.01.00-18-0199/18-00 i współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu paostwa.  

I. Zamawiający  
Hubert Durlik, prowadzący działalnośd gospodarczą pod firmą HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa 
Finansowego i Biznesu Hubert Durlik  
ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce  
NIP 9590808310  
REGON 290355570  
e-mail: strefak.kobiet@gmail.com 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Hubert Durlik – Koordynator projektu, telefon 
kontaktowy: 501641959 (od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 16:00).  
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” Rozdział 6. Wspólne warunki i procedury w 
zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5. Zamówienia udzielane w ramach projektów, Sekcja 6.5.2 
Zasada konkurencyjności.  
 
II. KOD CPV.  
Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 80 500 000-9 – Usługi szkoleniowe  
 
III. Oferty częściowe  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:  
1. Przedmiot zamówienia będzie obejmował:  
organizację i przeprowadzenie dla 35 uczestniczek Projektu „Strefa Kobiet” szkolenia komputerowego ECDL 
PROFILE. Liczba godzin szkolenia wynosi minimum 64 h/os. Liczba grup: 3 średnio po 11-12 osób /gr.  
Realizacja kursów komputerowych ma na celu umożliwienie uczestniczkom projektu uzupełnienia i/lub nabycia 
kwalifikacji komputerowych. Każdemu uczestnikowi zapewniony będzie udział w min 4 modułach 
szkoleniowych (np. tworzenie treści, arkusze kalkulacyjne, podstawy pracy na komputerze, podstawy pracy  
w sieci itp.)  
Kurs powinien zakooczyd się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatów.  
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„ECDL PROFILE” dla 35 uczestniczek Projektu, w wymiarze minimum 64 godzin  
Minimalny zakres tematyczny szkolenia:  
1. Podstawy pracy z komputerem sprzęt komputerowy, oprogramowanie i jego licencje, uruchamianie  
i zamykanie komputera, sprzętów peryferyjnych i oprogramowania. System operacyjny, pulpit i ikony, 
korzystanie z okien, narzędzia systemu i jego ustawienia. Pliki i foldery oraz ich organizacja, przechowywanie  
i kompresja. Korzystanie z pomocy.  
2. Podstawy pracy w sieci: pojęcia związane z siecią, dostęp do sieci, korzystanie z opcji połączeo. 
Zabezpieczenia i bezpieczeostwo. Ochrona danych i urządzeo, wirusy, kopie zapasowe, zdrowie i ochrona 
środowiska podczas użytkowania. Korzystanie z przeglądarek, bezpieczne logowanie. Narzędzia i ustawienia. 
Wyszukiwanie i ocena treści internetowych.  
3. Przetwarzanie tekstów m.in. tworzenie dokumentów i praca z dokumentami. Zapis w różnych formatach. 
Wprowadzanie tekstu, zaznaczanie, edycja i formatowanie. Wstawianie, tworzenie i formatowanie tabel. 
Wstawianie obiektów graficznych. Korespondencja seryjna. Ustawianie strony, korekta błędów i wydruki.  
4. Arkusz kalkulacyjny: interfejs programu, praca z arkuszem kalkulacyjnym, wprowadzanie, edycja  
i formatowanie danych i komórek. Zarządzanie arkuszami. Proste formuły i funkcje. Tworzenie wykresów. 
Zarządzanie arkuszami Rozpoznawanie błędów w arkuszach. Formatowanie arkusza. Ustawianie strony, 
sprawdzanie i drukowanie.  
1 godzina szkolenia oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut).  
Szkolenia będą prowadzone w dni powszechne w czasie dostosowanym do potrzeb uczestników projektu. śr 40 
h/tyg) Zakłada się, że zajęcia będą trwały od 3 do 8 godzin dydaktycznych dziennie z możliwością zmniejszenia 
liczby godzin przypadających na dzieo szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb grupy docelowej.  
 
Liczba godzin może ulec zmianie ze względu na ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach.  
 
Cel szkoleo: nabycie przez uczestników Projektu kwalifikacji zawodowych w rozumieniu załącznika do 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji  
w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji 
oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikacji.  
Nabycie kwalifikacji nastąpi po ukooczeniu szkolenia, w wyniku walidacji i certyfikacji.  
Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację  
w odniesieniu do wymagao określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna byd prowadzona w sposób trafny 
(weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik 
weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację).  
Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny 
dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku 
wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji 
zostały osiągnięte.  
 
Zdobycie kwalifikacji w ramach szkoleo objętych przedmiotem zamówienia poprzedzone będzie procesem 
sprawdzania (walidacji), tj. egzaminem zewnętrznym dla uczestników, przeprowadzonym przez uprawnioną 
instytucję (Wykonawcę lub podmiot, któremu Wykonawca powierzy przeprowadzenie walidacji), zakooczonym 
certyfikacją, tj. uzyskaniem certyfikatu lub innego odpowiedniego dokumentu potwierdzającego kwalifikację, 
wydanego przez instytucję certyfikującą, tj. Wykonawcę lub inną instytucję uprawnioną do certyfikacji. Aby 
zapewnid jakośd walidacji i certyfikowania, instytucje certyfikujące muszą zapewnid rozdzielenie procesów 
kształcenia i szkolenia od walidacji.  
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Jeżeli instytucją certyfikującą w ramach danego szkolenia, na które Wykonawca składa ofertę, nie będzie 
uprawniona jednostka systemu oświaty i szkolnictwa wyższego lub organ władzy publicznej lub samorządu 
zawodowego (np. Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, izby 
rzemieślnicze), aby dokument, jaki zostanie wydany uczestnikom projektu w wyniku walidacji i certyfikacji, 
można było uznad za potwierdzający kwalifikację, musi byd dokumentem uznawanym przez Instytucję 
Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) lub Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego za dokument potwierdzający kwalifikację lub, jeżeli dokument lub 
instytucja certyfikująca nie zostały jeszcze formalnie uznane przez ww. instytucje, muszą zostad spełnione 
łącznie następujące warunki: 
1. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się.  
2. Proces kształcenia oraz walidacji jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji  
3. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, 
tzn. otrzymał pozytywne rekomendacje od:  
a) co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub  
b) związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów.  
Szkolenia powinny zakooczyd się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu ECDL (potwierdzającego 
nabyte kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnieo do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniu 
właściwego ministra. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny byd 
rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.  
2. Uczestniczkami Projektu jest 70 osób niepracujących, tj. 70 Kobiet (osoby bezrobotne i bierne zawodowo). 

Uczestniczkami są osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących w woj. podkarpackim 

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

z powodu niepełnosprawności. 

3. Informacje dodatkowe: 
1. Miejsce realizacji usługi: Miasto Rzeszów  
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do kooca sierpnia 2019 r.  
3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwośd przesunięcia terminu realizacji zamówienia, podyktowane 
prawidłową i terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych  
i niezawinionych przez Zleceniodawcę (których nie można było przewidzied). Termin realizacji każdego 
szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego (Harmonogram szkolenia) przynajmniej 3 dni przed planowanym 
rozpoczęciem. O wszelkich ewentualnych zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wprowadzania zmiany liczebności grup szkoleniowych, po  
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.  
5. Wykonawca szkolenia zapewnia: wykładowców, sale szkoleniowe materiały szkoleniowe na własnośd dla  
uczestników szkolenia (podręcznik/ skrypt, notes, długopis ), catering (obiad, serwis kawowy) dla uczestników  
szkolenia, przeprowadzenie badao lekarskich – o ile są konieczne.  
6. Wykonawca organizuje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z certyfikatem.  
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników Projektu usług o wskazanym zakresie przedmiotowym  
z zachowaniem wysokich standardów jakościowych w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów.  
2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy, (zgodnie z pkt. V, 7).  
3. Niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o każdym Uczestniku, który 
opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości.  
4. Przekazywania do Biura Projektu, w terminie 14 dni od zakooczenia każdego szkolenia, dokumentów 
potwierdzających jego zrealizowanie, jednak nie później niż do kooca miesiąca w którym przedmiotowe 
szkolenie zostało zrealizowane.  
5. Oznaczania dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w następujących dokumentach: Wytyczne  
w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Podręcznik 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  
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V. Usługa obejmuje:  
1. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia na własnośd (podręcznik/skrypt, notes, 
długopis).  
2. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym zgodnie z programem szkolenia.  
3. Zapewnienie cateringu dla uczestników szkolenia:  
- w przypadku kiedy zajęcia będą trwały od 3-5 godzin dydaktycznych dziennie: Wykonawca zapewni bufet 
kawowy (kawa, herbata, napoje chłodzące, ciastka, paluszki itp.)  
- w przypadku kiedy zajęcia będą trwały od 6-8 godzin dydaktycznych dziennie: Wykonawca zapewni bufet 
kawowy (kawa, herbata, napoje chłodzące, ciastka, paluszki itp.) oraz serwis obiadowy (składający się  
z przynajmniej jednego ciepłego posiłku).  
4. Zorganizowanie i pokrycie kosztów przystąpienia do egzaminu ECDL każdemu uczestnikowi projektu.  
W przypadku nie uzyskania przez uczestnika Projektu pozytywnego wyniku z egzaminu, koszty egzaminu 
poprawkowego pokrywa Wykonawca (maksymalnie 2 egzaminy poprawkowe na jednego uczestnika).  
5. Wydanie certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia do wykonywania 
zawodu.  
6. Prowadzenie i dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia (listy obecności, listy potwierdzającej odbiór 
materiałów szkoleniowych, listy potwierdzającej skorzystanie z cateringu, dzienniki zajęd, kserokopia badao 
lekarskich (jeśli dotyczy) ,listę potwierdzającą przystąpienie do egzaminu itp., rejestr wydanych zaświadczeo lub 
innych dokumentów potwierdzających ukooczenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer, 
imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia, w tym 
kserokopii dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia do wykonywania 
zawodu) do Biura Projektu.  
7. Przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia minimum do 31 grudnia 2025 roku. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym.  
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpid Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki 
(niespełnienie co najmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):  
1. Posiadają aktualny (nie starszy niż 3 miesiące).wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  
Należy złożyd aktualne potwierdzenie wpisu instytucji szkoleniowej do RIS prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej  
1. Posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  
Warunek weryfikowany na podstawie aktualnego odpisu właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  
2. Posiadają doświadczenie w realizacji szkoleo kooczących się nabyciem kwalifikacji zawodowych  
i przeprowadzili co najmniej 3 szkoleo kooczących się nabyciem kwalifikacji na których przeszkolili ogółem co 
najmniej 30 osób w okresie trzech ostatnich lat przed dniem złożeniem niniejszej oferty. Trzy lata przed 
złożeniem oferty oznacza 36 miesięcy wstecz od daty złożenia oferty.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji szkoleo weryfikowany będzie na podstawie informacji 
zawartych w załączonym do oferty Oświadczeniu potwierdzającym doświadczenie w realizacji szkoleo, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów 
potwierdzających doświadczenie Wykonawcy wykazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego (np. referencje, poświadczenia, umowy). Dokumenty załączone do oferty, dotyczące 
posiadanego doświadczenia, muszą potwierdzad co najmniej okoliczności wskazane w Oświadczeniu, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  
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Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy realizację jakiejkolwiek grupy szkolenia, których dotyczy 
oferta Wykonawcy, podwykonawca powinien spełniad warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 
opisany powyżej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyd do oferty oświadczenie 
potwierdzające doświadczenie podwykonawcy w realizacji szkoleo kooczących się nabyciem kwalifikacji 
zawodowych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, podpisane 
przez podwykonawcę oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie podwykonawcy wykazane  
w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje, poświadczenia, 
umowy). Dokumenty załączone do oferty, dotyczące posiadanego doświadczenia podwykonawcy, muszą 
potwierdzad co najmniej okoliczności wskazane w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego. Jeżeli szkolenia objęte ofertą Wykonawcy, realizowad ma zarówno Wykonawca, jak  
i podwykonawca, do oferty należy załączyd oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji szkoleo 
sporządzone zarówno dla Wykonawcy, jak i dla podwykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi 
doświadczenie zarówno Wykonawcy, jak i podwykonawcy wykazane w oświadczeniach sporządzonych zgodnie 
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje, poświadczenia, umowy).  
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium 
spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia warunku skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

➢ Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:  
a) zorganizują szkolenia w warunkach zapewniających efektywnośd procesu uczenia się, odpowiednich do 
celów i formy prowadzenia zajęd, umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych w wyniku procesu walidacji  
i certyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym,  
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid co 
najmniej 1 trenera do prowadzenia szkolenia, którego dotyczy oferta Wykonawcy. W razie zamiaru powierzenia 
realizacji danego szkolenia podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 1 
trenera do prowadzenia szkolenia. Trener wyznaczony do prowadzenia danego szkolenia musi posiadad: 1) 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleo w zakresie tematycznym zbliżonym do zakresu tematycznego szkolenia, 
do prowadzenia którego został wyznaczony, polegające na przeprowadzeniu w okresie trzech ostatnich lat 
przed terminem składania ofert co najmniej 100 godzin szkoleo (pod pojęciem szkolenia Zamawiający rozumie 
także zajęcia/moduły przeprowadzone przez trenera w ramach szkolenia), z zakresu tematycznego zbliżonego 
do tematyki szkolenia, do prowadzenia którego dany trener został wyznaczony. Okres trzech ostatnich lat przed 
terminem składania ofert oznacza 36 miesięcy licząc wstecz od dnia będącego dniem upływu terminu składania 
ofert w niniejszym postępowaniu.  
W przypadku wskazania więcej niż 1 trenera do prowadzenia szkolenia, każdy ze wskazanych trenerów musi 
spełniad ww. warunek posiadania doświadczenia.  
W przypadku wyboru do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który wskazał więcej niż 1 trenera do 
realizacji danego szkolenia, szkolenie będzie mogło byd prowadzone przez wszystkich trenerów wskazanych w 
ofercie, pod warunkiem spełnienia przez tych trenerów warunku posiadania ww. doświadczenia. W razie 
wystąpienia konieczności dokonania zmiany trenera wskazanego w ofercie w okresie realizacji zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia trenera posiadającego co najmniej takie doświadczenie jak 
zmieniany trener, wskazany w ofercie wybranej przez Zamawiającego, złożonej przez Wykonawcę w 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego wymagane doświadczenie 
nowego trenera, analogicznego do oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zmiana 
trenera wskazanego w ofercie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności;  
3. Wniosą wadium w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 zł.)  
Weryfikacja spełnienia warunku:  
weryfikacja nastąpi w oparciu o kserokopie dokumentów potwierdzających wpłatę wadium, złożonych 
Wykonawcę/Zleceniobiorcę.  
4. Na dzieo złożenia oferty dysponują potencjałem technicznym: 
c) zorganizują szkolenia w warunkach zapewniających efektywnośd procesu uczenia się, odpowiednich do 
celów i formy prowadzenia zajęd.  
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d) sale szkoleniowe oraz egzaminacyjne spełniają warunki BHP oraz pozbawione są barier architektonicznych 
e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  
warunek zostanie zweryfikowany na podstawowe oświadczenia będącego załącznikiem do niniejszego 
zapytania – Załącznik nr. 1  
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  
warunek zostanie zweryfikowany na podstawowe oświadczenia będącego załącznikiem do niniejszego 
zapytania – Załącznik nr. 1  
6. Nie są powiązani ze Zleceniodawcą (HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert 
Durlik) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zleceniodawcy 
osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 
określony przez IZ w wytycznych programowych,  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
• pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  
podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem Zleceniobiorcy  
o braku ww. powiązao (Załącznik nr 5). Zleceniobiorcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną 
wykluczeni z postępowania.  
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował zlecenia osobiście do oferty powinien załączyd także 
oświadczenia o braku ww. powiązao złożone przez poszczególnych wykonawców, którzy w jego imieniu lub na 
jego rzecz będą wykonywad zlecenie (Załącznik nr 5).  
7. Nie należą do kategorii Zleceniobiorców wykluczonych z postępowania określonych w art. 24 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych z późn. zm. Dz.U.2015.2164 z dnia 22.12.2015, tj. m.in. 
oferentów niespełniających wymagao określonych poniżej:  
a) wykonawców, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające  
w błąd zamawiającego, mogące mied istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
b) wykonawców, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąd na czynności zamawiającego lub pozyskad 
informacje poufne, mogące dad im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
c) wykonawców, którzy brali udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub których 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może byd wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu;  
d) wykonawców którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich 
uczciwośd, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazad za pomocą stosownych 
środków dowodowych;  
e) wykonawców którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  
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z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówieo publicznych, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  
 
Weryfikacja spełnienia warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.  
 
VII. Warunki zawarcia umowy  
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniodawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez 
Zleceniobiorcę ponosi pełną odpowiedzialnośd finansową, która przekracza określone w umowie łączącej 
strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów Umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy 
Zleceniodawcą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie - Instytucją Pośredniczącą oraz odpowiednich 
reguł i warunków wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych.  
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniodawca określił możliwe do 
zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Zleceniobiorcę w niżej określony 
sposób informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi 
następujące zapisy:  
• przewiduje możliwośd kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy –  
w przypadku nie przestrzegania przez Zleceniobiorcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  
• przewiduje możliwośd kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy –  
w przypadku nie przestrzegania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działao finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie,  
• przewiduje możliwośd kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy –  
w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zleceniodawcy w ustalonym wymiarze 
godzinowym,  
• przewiduje możliwośd kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy –  
w przypadku realizowania przez Zleceniobiorcę umowy niezgodnie z harmonogramem,  
• przewiduje możliwośd kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy -  
w przypadku nie wykonywania przez Zleceniobiorcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz 
bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagao Zleceniodawcy 
zgłaszanych podczas szkoleo zawodowych dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, zawartości 
merytorycznej i sposobu prowadzenia szkoleo, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnieo w dostarczaniu 
dokumentacji oraz nie informowaniu o nieobecnościach,  
• w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości szkoleo zawodowych lub nieprawidłowości w tym zakresie 
Zleceniodawca wstrzymuje do czasu wyjaśnienia wszystkie płatności,  
• w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniobiorcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100% łącznego 
wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego w umowie,  
• w przypadku naruszenia obowiązków przez Zleceniobiorcę określonych w umowie Wykonawca zapłaci na 
rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego  
w umowie,  
• w przypadku nie wykonania szkoleo w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia (przy czym o przyjęciu 
uzasadnienia lub jego odrzuceniu decyduje wyłącznie Zleceniodawca) Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego w umowie,  
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 w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody Zleceniodawca zastrzega możliwośd 
dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokośd zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zleceniodawca na skutek działania lub zaniechania działania 
Zleceniobiorcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniodawcę w związku  
z przygotowaniem szkoleo w innym terminie, zastrzegające Zleceniodawcy możliwośd potrącenia naliczonych 
kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy,  
• zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zleceniodawcę do wysokości faktycznych strat 
jakie poniósł Zleceniodawca na skutek działania lub zaniechania Zleceniobiorcy (określona w pkt. 1 
odpowiedzialnośd finansowa Zleceniodawcy przewyższająca wartośd umowy Zleceniodawcy ze Wykonawcą) 
oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniodawcę w związku z przygotowaniem szkoleo (lub  
o podobnym zakresie) w innym terminie,  
• zastrzegające możliwośd niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę w przypadku naruszenia 
przez Zleceniobiorcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zleceniodawcę 
jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleo i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie  
z przedstawianym przez Zleceniodawcę harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagao 
Zleceniodawcy zgłaszanych podczas szkoleo dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, 
zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.  
• zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych  
i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Zleceniobiorcy nie będzie przysługiwad dodatkowe wynagrodzenie 
z tego tytułu.  
• Dające prawo do korzystania z usług podwykonawców  
 
VIII. Przygotowanie i złożenie oferty  
Przygotowanie i złożenie oferty:  
1. Oferta powinna byd sporządzona wg wymagao zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Do oferty 
należy dołączyd kopię potwierdzenia wpłaty wadium.  
2. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca 
przedkłada jeden Formularz Oferty. W przypadku Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę – wszystkie 
jego oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegad ocenie.  
3. Ofertę należy złożyd na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego. Oferty złożone w oparciu o inne wzory formularzy zostaną odrzucone i nie będą podlegad ocenie.  
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania.  
5. Oferta powinna zawierad co najmniej:  
• Formularz oferty - Załącznik nr 1  
• Oświadczenie potwierdzające doświadczenie trenera – załącznik nr 2  
• Oświadczenie potwierdzająca doświadczenie w realizacji szkoleo – załącznik nr 3  
• Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4  
• Kserokopie potwierdzonych za zgodnośd z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane 
doświadczenie w realizacji szkoleo zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych tj. 
referencje, umowy bądź protokoły, inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi .  
• Oświadczenie w sprawie braku powiązao osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 5  
• Potwierdzenie wpłaty WADIUM (kopia),  
• Wzór certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikację, wydawanego przez wskazaną w 
ofercie instytucję certyfikującą.  
• Kserokopie/wydruk z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej potwierdzających prowadzenie działalnośd  
• Aktualne potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nie starsze niż 1 miesiąc.  
6. Oferta powinna byd sporządzona czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.  
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7. Wszystkie wymagane załączniki muszą byd podpisane czytelnie przez Zleceniobiorcę. Wszystkie kopie 
dokumentów muszą byd potwierdzone „za zgodnośd z oryginałem”. Nie spełnienie któregokolwiek warunku 
spowoduje odrzucenie oferty.  
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad ofertę.  
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  
10. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowid podstawę do roszczenia 
rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zleceniodawcę na skutek opóźnienia w realizacji Projektu 
powstałego w wyniku działania Zleceniobiorcy (złożenie oferty a następnie wycofanie się).  
11. Ofertę zatrzymuje Zleceniodawca. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają 
zwrotowi.  
12. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym Zleceniobiorcę.  
13. Oferta Wykonawcy musi zawierad cenę brutto, która zawiera wszystkie koszty, podatki, narzuty na 
wynagrodzenie i wszelkie składniki niezbędne do wykonania zamówienia,  
14. Oferta powinna:  
• posiadad datę sporządzenia,  
• zawierad adres Zleceniobiorcy, numer telefonu, adres e-mail,  
• byd podpisana czytelnie przez Zleceniobiorcę.  
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz prawo unieważnienia 
zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Składającym 
oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.  
16. Do upływu terminu składania ofert Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zostaną poinformowani o 
nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie w treści zapytania ofertowego.  
17. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści 
złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnieo. 
Brak złożenia wyjaśnieo lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkowad będzie 
odrzuceniem złożonej oferty.  
18. Pytania w kwestii merytorycznej można kierowad pod adresem e-mail: strefa.kobiet@gmail.com lub 
telefonicznie pod nr 501 641 959 w godz. 8.00-16.00, w dni robocze.  
 
Miejsce i termin składania ofert:  
1. Termin składania ofert upływa 10.07.2019 r. o godz. 16.00 Decyduje data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
2. Miejsce i forma składania ofert:  
 
Ofertę wraz z załącznikami można przesład pocztą / kurierem (w formie papierowej) na adres HDA – Centrum 
Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik  „Strefa Kobiet” ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce. Ofertę 
prosimy umieścid w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufnośd jej treści  
z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL PROFILE  
w ramach projektu „Strefa Kobiet”, nr 6/SK/2019 Nie otwierad do dnia 10.07.2019 do godz. 16:00”. 
 
IX. Kryteria oceny ofert:  
1. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.  
2. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznaczną ofertę dotyczącą niniejszego 
zapytania ofertowego. Wykonawca przedkłada jeden Formularz Oferty. Jeśli Wykonawca złoży więcej niż jedną 
ofertę – wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy  
4. Po spełnieniu przez Wykonawców wymaganych w zapytaniu warunków - ocena ofert zostanie dokonana 
zgodnie z następującymi kryteriami:  
K1: KRYTERIUM CENA (80%):  
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Liczba punktów uzyskanych za Cena jednostkowa brutto oferowana za przeprowadzenie szkolenia 
komputerowego ECDL wraz z egzaminem dla 1 osoby – max. 80 punktów  
K2: Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” (20%)- w ww. kryterium, w 
ramach Zamawiający przyzna punkty za wskazane w ofercie doświadczenie trenera wyznaczonego do 
prowadzenia szkolenia (pod pojęciem szkolenia Zamawiający rozumie także zajęcia/moduły przeprowadzone 
przez trenera w ramach szkolenia), o tematyce zbliżonej do tematyki przedmiotu zamówienia w okresie 
ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert (Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę 
godzin prowadzenia szkoleo o zbliżonej tematyce we wskazanym okresie).  
Punkty w ww. kryterium przyznawane będą zgodnie z poniższymi zasadami:  
- 100 godzin prowadzenia szkoleo o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat - 0 
pkt,  
-powyżej 100 godzin do 300 godzin prowadzenia szkoleo o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w 
okresie ostatnich 3 lat - 5 pkt,  
-powyżej 300 godzin do 500 godzin prowadzenia szkoleo o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w 
okresie ostatnich 3 lat - 10 pkt,  
-powyżej 500 godzin prowadzenia szkoleo o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 
3 lat – 20 pkt.  
Doświadczenie trenera będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu sporządzonym 
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż 1 trenera do realizacji przedmiotu zamówienia (danego 
szkolenia), do oceny we wskazanym przez Zamawiającego kryterium wyboru zostanie przyjęte doświadczenie 
tego trenera, który we wskazanym kryterium wyboru uzyskał najniższą liczbę punktów w porównaniu do innych 
trenerów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji danego szkolenia.  
Ostateczna liczba punktów dla danej oferty (OK) będzie obliczana wg. wzoru:  
OK = K1+K2, 
 
Gdzie:  
OK - liczba punktów badanej oferty  
K1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena  
K2 - liczba punktów przyznanych w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  
Punkty w KRYTERIUM CENA zostaną przyznane wg poniższego wzoru:  
Najniższa cena jednostkowa brutto spośród ważnych ofert  
K1 = --------------------------------------------------------------------------------------------------x 80  
Cena jednostkowa brutto oferty ocenianej  
5. Cena podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego .  
6. Cenę oferty należy podad w następujący sposób: cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto), podatek 
VAT %.  
7. Cena ofertowa musi byd podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. W innym przypadku, oferta zostanie 
odrzucona.  
8. Wszystkie wartości przedstawione w zapytaniu ofertowym muszą byd podane i wyliczone w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: koocówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a koocówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).  
9. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
10. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. (OK)  
11. Jakiekolwiek omyłki rachunkowe, rozbieżności czy błędy w formularzu oferty będą stanowiły podstawę do 
odrzucenia oferty.  
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli zawierad będzie rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia  
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13. Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając im 
odpowiedni - realny termin na przedłożenie wyjaśnieo. Brak złożenia wyjaśnieo w wyznaczonym terminie 
skutkowad będzie odrzuceniem oferty.  
14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie stosownej 
informacji na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
X. Informacje uzupełniające:  
1. Brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty 
niekompletnej lub złożenie oferty niejednoznacznej lub złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe - 
spowoduje odrzucenie oferty.  
2. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VI 
zapytania.  
3. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego oraz zawierające 
nieprawdziwe informacje.  
4. W przypadku gdy oferty dopuszczone do postępowania, jako prawidłowo złożone przez Wykonawców 
przewyższają kwotę wydatków przeznaczonych na zamówienie Zamawiający zastrzega sobie możliwośd 
negocjowania ceny z Wykonawcami, w kolejności od najkorzystniejszej oferty.  
5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, decyduje niższa 
cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ze wspomnianymi Wykonawcami.  
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. W wyniku postępowania Zamawiający wyłania Zleceniobiorców/Wykonawców, których oferty zostaną 
uznane za najkorzystniejsze. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez 
Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.  
8. Wykonawcy, których oferta została wybrana do realizacji, zobowiązują się przed podpisaniem umowy w 
wyznaczonym przez Zamawiającego czasie, w godz. 8.00 – 16.00 i terminie 3 dni kalendarzowych od momentu 
poinformowania Zleceniobiorcy o wybraniu jego oferty, do osobistego stawiennictwa w Biurze projektu pod 
adresem: 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34 i przedłożenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów 
potwierdzających zdolnośd Zleceniobiorcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy, o których 
mowa w punkcie VI - Warunki udziału w postępowaniu. Brak stawiennictwa Zleceniobiorcy lub nieprzedłożenie 
Zamawiającemu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie zostanie uznany jako odstąpienie od 
podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie 
oferty Wykonawcy.  
9. Podpisanie umowy nastąpi w biurze projektu, pod adresem: 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34. O terminie i 
godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy 
przez Zleceniobiorcę (brak stawienia się Zleceniobiorcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez 
Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy), wpłacane wadium może zostad 
zatrzymane przez Zamawiającego.  
10. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwośd 
podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.  
11. Zamawiający zastrzega, że może unieważnid niniejsze postępowanie w każdym momencie jego trwania i po 
jego zakooczeniu bez podania przyczyn unieważnienia.  
12. Zleceniodawca dopuszcza możliwośd zwiększenia wartości zamówienia (w przypadku gdy zmiana nie 
prowadzi do zmiany charakteru umowy), w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie.  
13. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu 
właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwośd dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do 
umowy. Zakres zmian może dotyczyd m.in.:  
• okresu realizacji umowy,  
• ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,  
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• ostatecznej ilości Uczestników Projektu  

• miejsca realizacji umowy  

• zabezpieczenia i kar umownych,  

• zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego  

w umowie).  

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd nie zrealizowania pełnego zakresu usług określonych 
zamówieniem, a jedynie jego częśd.  

15. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze  

16. Z tytułu odrzucenia oferty Zleceniobiorcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
Decyzja Zleceniodawcy o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
 
XI. Wadium/Kaucja  
1. W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający 
wymaga od potencjalnych Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 19 500,00 PLN (słownie: 
dziewiętnaście tysięcy piędset złotych 00/100 zł.)  
2. Wadium w odpowiedniej wysokości należy wpłacid przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
47 1020 2629 0000 9202 0011 1633 PKO BP I/o Kielce. W tytule przelewu należy wskazad nr zapytania 
ofertowego tj: „Wadium-Zapytanie ofertowe nr 6/SK/2019”.  
3. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa powyżej zostanie 
zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
4. Wadium/ kaucja nie jest oprocentowana.  
5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:  
• Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy lub zwleka z zawarciem umowy na 
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub  
• Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
Lub  
• zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy  
 
lub  
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
6. Zamawiający zwróci wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 30 
dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania. Przez datę 
zwrotu rozumie się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.  
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7 
dni od dnia zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba, że Wykonawca 
wyraził zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 
pkt. XI ppkt 5 zapytania ofertowego. W przypadku wyrażenia przez Wykonawcę zgody na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zastosowanie znajdują postanowienia pkt. XI 
ppkt 5 zapytania ofertowego.  
8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert lub który nie złożył oferty mimo wniesienia wadium, jak również Wykonawcy, który 
złożył ofertę po upływie terminu składania ofert. 
9. Jeżeli wadium ma zostad zwrócone na inny rachunek bankowy niż ten, z którego dokonano zapłaty wadium, 
do oferty należy załączyd informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonad zwrotu kwoty 
wadium.  
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XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia 
przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego kosztu 
brutto zamówienia (liczba osób x cena jednostkowa) wynikającego z oferty.  
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeo Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. Z kwoty zabezpieczenia mogą byd potrącane wszelkie wierzytelności przysługujące 
Zamawiającemu względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu poprzez jego wpłacenie na 
rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 47 1020 2629 0000 9202 0011 1633 PKO BP I/o Kielce. W tytule 
przelewu należy wskazad, że dotyczy on zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. szkoleo 
komputerowych ECDL – zapytanie nr 6/SK/2019  
4. Za termin wniesienia zabezpieczenia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego.  
5. Za zgodą Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) przed upływem 
terminu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zaliczyd kwotę wadium 
wniesionego przez Wykonawcę wraz z ofertą na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W 
przypadku zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli kwota wadium wniesionego przez 
Wykonawcę jest niższa niż wymagana kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wyliczona zgodnie 
z ppkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakującej kwoty zabezpieczenia w terminie i 
formie przewidzianej dla wniesienia zabezpieczenia. Jeżeli natomiast kwota wadium wniesionego przez 
Wykonawcę przewyższa wymaganą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci 
Wykonawcy różnicę pomiędzy kwotą wadium a wymaganym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy 
w ciągu 10 dni od dnia wyrażenia przez Wykonawcę zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie przewidzianej dla zwrotu wadium.  
6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy bez odsetek, w terminie 30 
dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia (rozumianego jako całośd – organizacja i przeprowadzenie 
wszystkich szkoleo komputerowych ECDL objętych umową wraz z walidacją i certyfikacją) i uznania przez 
Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
 
XV. INFORMACJE DODATKOWE Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM  
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”) informujemy, że:  
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego  
i Biznesu Hubert Durlik, ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce (dane kontaktowe: Telefon: 515 445 276, adres e-mail: 
strefak.kobiet@gmail.com,).  
• Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego  
i Biznesu Hubert Durlik, ul. Leśna 1a/2, 25-509 Kielce - email: strefak.kobiet@gmail.com Telefon: 501 641 959.  
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego numer 
6/SK/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia Szkoleo zawodowych  w ramach projektu 
„Strefa Kobiet” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
RPPK.07.01.00-18-0199/18-00 i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
i budżetu paostwa. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania ofertowego, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.  



 
 

    

 

 
HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa 
Finansowego i Biznesu Hubert Durlik 

email: strefak.kobiet@gmail.com 
telefon: 501641959 

Projekt „Strefa Kobiet” współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek  pracy  

Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –projekty konkursowe 

 

• Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres realizacji, trwałości 
oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu (umowa o dofinansowanie nr 
RPPK.07.01.00-18-0199/18-00 projekt pn. „Strefa Kobiet!”.  
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w oparciu o zasadę konkurencyjności.  
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  
• posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
• nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
Załączniki: 
 
• Załącznik nr 1- Formularz oferty  
• Załącznik nr 2 – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie trenera  
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji szkoleo  
• Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy  
• Załącznik nr 5 - Oświadczenie podwykonawcy dot. powiązao osobowych lub kapitałowych 


