
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2018/SABB data: 6 marca 2018 roku  

Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

06-03-2018 

Termin składania ofert 

19-03-2018 

Numer ogłoszenia 

1092370 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Treść ogłoszenia została zmieniona 

Zmiany 13.03.2018 

1. Dołączono oświadczenie nr 3, którego podpisanie jest konieczne do spełnienia warunków 

postępowania. 

2. Zmieniona pkt. Dodatkowe warunki; dopisano pkt 3) złoży podpisane oświadczenie nr 3 - 

że podczas realizacji szkoleń/kursów zawodowych Wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia dostępności wszystkich pomieszczeń, w których realizowane będą zadania, dla 

osób z niepełnosprawnościami.  

3. Uzupełniono pkt: WYKLUCZENIA o : 

"O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca , spełniający następujące warunki:  

1) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;  

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

- 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, 

2) posiada status instytucji szkoleniowej - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

3) złoży podpisane oświadczenie nr 3 - że podczas realizacji szkoleń/kursów zawodowych 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności wszystkich pomieszczeń, w których 

realizowane będą zadania, dla osób z niepełnosprawnościami.  

 



Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty oraz oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki niniejszego 

zapytania ofertowego. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę powiązanego 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub niespełniającego warunków określonych w pkt. 

1 – 2 powyżej, Wykonawca ten zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu." 

 

4. W związku ze zmianą treści ogłoszenia TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE 

PRZESUNIĘTY DO DNIA 19.03.2018 zmiana została wprowadzona w części: Miejsce i 

sposób składania ofert. 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za 

pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ania2_z@o2.pl (skan z podpisem) do dnia: 

19.03.2018 r. z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 03/SABB/2018. 

 

•Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres e-mil zamawiającego wskazany 

powyżej. 

•Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

•Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów 

oryginalnych. 

•Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.03.2018 

•Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

•W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

•Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 06.03.2018 r. na stronie www.bez-barier.org oraz 

w bazie konkurencyjności. 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI 

Zawadzka Anna tel: 513055137, mail: ania_z@o2.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

ania2_z@o2.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Anna Zawadzka 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

513055137 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych 

dla grupy maksymalnie 100 uczestników niniejszego projektu. Zamówienie realizowane jest 



w ramach zadania: Szkolenia/kursy zawodowe w ramach projektu  

„ Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych”. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi szkoleniowe 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Wszystkie  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania 3 - szkolenia/kursy zawodowe. 

Realizacja szkoleń odbywa się w formie zadania zleconego. Celem szkoleń jest zdobycie 

nowych, uzupełnienie posiadanych kompetencji zawodowych , szkolenia zawodowe 

przygotowują do odbycia stażu zawodowego. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 

grupy maksymalnie 100 uczestników niniejszego projektu. Zamówienie realizowane jest w 

ramach zadania: Szkolenia/kursy zawodowe w ramach projektu  

„ Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych”. 

 

Szkolenia realizowane będą dla osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem 

szkoleń jest zdobycie nowych, uzupełnienie posiadanych kompetencji zawodowych , 

szkolenia zawodowe przygotowują do odbycia stażu zawodowego. SABB nie zaplanował 

listy szkoleń zawodowych ze względu na specyfikę grupy – osoby niepełnosprawne. SABB 

na max 2 tygodnie po ukończonym wsparciu w ramach zadania 2: Integracja społeczno-

zawodowa poprzez usługi wspierające: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, 

zawodowe (terminy realizacji zadania XI/2017 do III/2018 oraz XII/2018 do IV/2019) 

zobowiązuję się do podania listy szkoleń, ilości uczestników oraz wszelkich niezbędnych 

informacji koniecznych do zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych.  

 

Szkolenia zawodowe musza być realizowane w wymiarze 90 godzin w czym 20 godzin 

stanowić będą zajęcia teoretyczne, a 70 godzin zajęcia praktyczne. Szkolenia odbywać się 

będą 2-3 razy w tygodniu , w uzasadnionych przypadkach 4-5 dni w tygodniu, nie dłużej niż 7 

godzin dziennie.  

 

Oferent w ramach realizacji zadania – szkoleń zawodowych , ponosi wszystkie koszty 

związane z ich realizacją: koszty wynajmu sal szkoleniowych , koszty wynagrodzenia 

trenerów, koszty materiałów szkoleniowych, koszty dokumentów potwierdzających 



zakończenie szkolenia – zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. , koszty opinii, koszty 

wydruku wszelakich innych materiałów, koszty oznakowania pomieszczeń, w których będą 

realizowane szkolenia oraz wszystkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 

niniejszego postepowania.  

 

Szkolenia zawodowe musza odbywać się zgodnie z wzorcem opracowanym dla każdego 

rodzaju szkolenia: 

 

Etap 1 szkoleń: zakres- zostanie zdefiniowana grupa docelowa wybrane zostaną obszary 

wymaganych dla danej kompetencji  

Etap 2: wzorzec : zostanie zdefiniowany standard wymagań tj. efektów uczenia się , które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych 

Etap 3: ocena: zostanie przeprowadzona weryfikacja na postawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie 

Etap 4: porównanie: porównanie wyników etapu 3 z przyjętymi wymaganiami po 

zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie, które będą poddane ocenie 

 

Oferent przedstawi Wykonawcy po zakończeniu danego wsparcia dla każdej osoby ocenę, 

opinię – zgodnie z opracowanymi kryteriami. 

Kod CPV 

80000000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia : 

 

III-VI/2018 - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla grupy max 50 osób  

 

IV-VII/2019 – zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla grupy max 50 osób 

Załączniki 

• Zał nr 2 oświadczenie o braku powiązań  

• Zał nr 1 formularz oferty  

Pytania i wyjaśnienia 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/600988
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/600987


• Zał nr 3 Oświadczenie od dostępności miejsc realizacji zadania dla osób 

niepełnosprawnych  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.  

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

WYKONAWCA realizując zamówienie będzie przestrzegać bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia 

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego 

w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny.  

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.  

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość negocjacji cenowej. 

Wiedza i doświadczenie 

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 

Oferenci nieposiadający wymaganego wpisu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. 

Potencjał techniczny 

nie dotyczy 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

nie dotyczy 

Dodatkowe warunki 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca , spełniający następujące warunki:  

1) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;  

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

- 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, 

2) posiada status instytucji szkoleniowej - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/622426
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/622426


3) złoży podpisane oświadczenie nr 3 - że podczas realizacji szkoleń/kursów zawodowych 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności wszystkich pomieszczeń, w których 

realizowane będą zadania, dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty oraz oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki niniejszego 

zapytania ofertowego. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę powiązanego 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub niespełniającego warunków określonych w pkt. 

1 – 2 powyżej, Wykonawca ten zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:  

a. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,  

b. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży już w 

interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców przed upływem 

terminu składania ofert. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę udzielania zamówienia o wartości 

powyżej kwoty 50.000,00 zł netto – zasada konkurencyjności, w oparciu o postanowienia 

niniejszego zapytania ofertowego tj,:  

• sporządzenie zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia (w oparciu o 

nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień),  

• upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, a w razie zawieszenia 

działalności bazy wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje 3 potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz 

upublicznienie tego zapytania co najmniej na stronie internetowej www.bez-barier.org.pl, 

upublicznienie zapytania ofertowego powinno trwać przez okres co najmniej 7 dni roboczych 

(od poniedziałku do piątku),  

• dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert spośród wszystkich złożonych ofert 

spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o ustalone 

w zapytaniu ofertowym kryteria oceny oraz warunki udziału w postępowaniu,  

• zawarcie umowy z wybranym w ramach danego zamówienia wykonawcą/ wykonawcami w 

formie pisemnej,  

• stworzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,  

• zamawiający umieści informacje o wyborze na swojej stronie internetowej, tj. www.bez-

barier.org oraz bazie konkurencyjności i powiadomi o wynikach oferentów.  

• terminowe i rzetelne wywiązywanie się z umowy, 

Zamówienia uzupełniające 

nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 



Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne 

dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.  

Należy podać cenę brutto za szkolenie 1 osoby wraz z wszystkimi kosztami.  

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować 

koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

Przesłane przez Państwa informację będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty spełniającej wyżej opisane warunki oraz proponowane ceny z tyt. świadczonych usług. 

 

100 pkt - maksymalna ilość punktów przyznanych danej ofercie. 

 

max 100 pkt - cena (brutto) całościowy koszt szkolenia zawodowego 1 osoby  

cena najniższa  

liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------- x 100 pkt 

cena oferty ocenianej 

Wykluczenia 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca , spełniający następujące warunki:  

1) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;  

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

- 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, 

2) posiada status instytucji szkoleniowej - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

3) złoży podpisane oświadczenie nr 3 - że podczas realizacji szkoleń/kursów zawodowych 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności wszystkich pomieszczeń, w których 

realizowane będą zadania, dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty oraz oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki niniejszego 

zapytania ofertowego. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę powiązanego 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub niespełniającego warunków określonych w pkt. 

1 – 2 powyżej, Wykonawca ten zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER 

Adres 



Targowa 3 

74-100 Gryfino 

zachodniopomorskie , gryfiński 

Numer telefonu 

513055137 

NIP 

8522445573 

Tytuł projektu 

Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

Numer projektu 

RPZP.07.01.00-32-K505/17-00 
 


