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Warszawa, dn. 05.10.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2020-2677-9787/POPC.03.01.00-00-0146/18-00  

z dnia 05.10.2020 r. 

 

Zamawiający Fundacja “Centrum Cyfrowe” zaprasza do udziału w postępowaniu  

na przeprowadzenie maksymalnie 45 serii warsztatów lokalnych dla dorosłych w ramach 

projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III: 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Kod CPV 

80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

80500000-9 – Usługi szkoleniowe 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: Fundacja „Centrum Cyfrowe” 

2. Adres Zamawiającego: Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa  

3. Strona www Zamawiającego: https://centrumcyfrowe.pl/  

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Maria Mirecka, Katarzyna Werner-Mozolewska, 

Aleksandra Czetwertyńska, Martyna Pyl; e-mail: spoledoferty@centrumcyfrowe.pl  

Pytania dotyczące treści zamówienia prosimy kierować poprzez Bazę Konkurencyjności. 

5. Data upublicznienia ogłoszenia: 05.10.2020 r. 

6. Miejsce publikacji ogłoszenia: Baza konkurencyjności, 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

7. Termin składania ofert: 19.10.2020 r. (do godz. 12:00).  

8. Tryb postępowania: Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do postępowania nie 

mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 45 serii warsztatów lokalnych 

(każda seria składa się z 3 warsztatów lokalnych) w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej 

Edukacji w bibliotece” realizowanego przez Centrum Cyfrowe we współpracy z Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. 

2. Jeden trener/trenerka może przeprowadzić maksymalnie jedną serię warsztatów. 

3. W ramach zamówienia planowany jest wybór maksymalnie 45 trenerów lub trenerek, którzy 

przeprowadzą łącznie maksymalnie 45 serii warsztatów lokalnych.   

4. Warsztaty lokalne będą realizowane w okresie od 23.11.2020 r. do 28.02.2021 r. na terenie 

całej Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zamówienia 

z przyczyn organizacyjnych o maksymalnie 3 miesiące, po powiadomieniu Wykonawcy co 

najmniej 14 dni przed zmianą. 

5. Oferent składając ofertę na realizację zamówienia składa jedną ofertę na przeprowadzenie 

jednej serii warsztatów. 

6. Jedna seria warsztatów składa się z trzech warsztatów lokalnych. Każdy warsztat lokalny trwa 

minimalnie półtorej godziny zegarowej, maksymalnie zaś dwie godziny zegarowe.  

7. Warsztaty lokalne w ramach jednej serii mogą zostać przeprowadzone pojedynczo lub  

w blokach po 2 lub 3 warsztaty z rzędu. 

https://centrumcyfrowe.pl/
mailto:spoledoferty@centrumcyfrowe.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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8. Warsztaty w ramach jednej serii mogą wiązać się tematycznie i tworzyć spójną całość lub być 

od siebie tematycznie niezależne. Celem warsztatów lokalnych będzie rozwój dowolnych 

kompetencji cyfrowych uczestników, w tym również kompetencji związanych z tworzeniem  

i wykorzystywaniem otwartych zasobów edukacyjnych. W szczególności rozwój 

następujących kompetencji z Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych Ministerstwa 

Cyfryzacji (do wyboru): 

a. Potrafię wykorzystywać narzędzia komunikacji online by wymieniać się informacjami 

bieżącymi - Umiem wysyłać krótkie informacje, umawiać się na spotkania, 

informować o najważniejszych wydarzeniach (2.2. Korzyść: Utrzymuję stosunki 

towarzyskie). 

b. Potrafię komunikować się z nowo poznaną osobą wykorzystując funkcjonalności 

serwisów randkowych, dbając o własne bezpieczeństwo i prywatność - Umiem 

odbierać i czytać otrzymywane wiadomości oraz odpowiadać na nie w zależności od 

potrzeb, umiem korzystać z funkcjonalności serwisów wspierających komunikację 

(„zaczepianie”, wysyłanie uśmiechów itp.) (2.2. Korzyść). 

c. Potrafię korzystać z różnych form, metod i narzędzi uczenia się wykorzystujących 

technologie cyfrowe - Umiem świadomie wybrać formę, metodę lub narzędzie 

uczenia się najlepiej odpowiadające moim potrzebom, np. e-learning realizowany 

metodą projektową, webinarium, itd. i skorzystać z niego (3.2 Korzyść: uczę się przez 

Internet). 

d. Potrafię uczestniczyć w procesach dydaktycznych on-line - Umiem aktywnie brać 

udział w wybranych formach edukacji on-line, np. zabierając głos w dyskusjach 

podczas webinariów lub dodając treści do dokumentów powstających w środowisku 

sieciowym (3.2 Korzyść). 

e. Potrafię znaleźć inne osoby uczące się podobnych rzeczy, czerpać z ich 

doświadczenia oraz wspierać w razie potrzeby - Umiem znaleźć i skorzystać z forów, 

grup dyskusyjnych lub innych narzędzi skupiających osoby rozwijające swoją wiedzę  

i umiejętności na podobne tematy (3.2 Korzyść). 

f. Potrafię wspierać innych w korzystaniu z cyfrowych form zdobywania wiedzy - 

Umiem skorzystać z ich doświadczenia oraz wspierać ich aktywność, np. poprzez 

odsyłanie ich do odpowiednich materiałów instruktażowych (3.2 Korzyść). 

g. Potrafię tworzyć treści cyfrowe ważne dla mojej edukacji, wykorzystując także w tym 

celu istniejące zasoby - Potrafię tworzyć własne zasoby cyfrowe (np. teksty, grafiki, 

zdjęcia, prezentacje, filmy), wykorzystując w tym celu także istniejące już materiały, 

utworzone przez inne osoby i instytucje (3.3 Korzyść: tworzę zasoby edukacyjne  

i dzielę się nimi). 

h. Potrafię rozpoznać stan prawno-autorski treści, w tym różne typy otwartych licencji - 

Rozumiem, jak licencjonowane są treści, czym są otwarte licencje i czym skutkuje ich 

zastosowanie oraz jakie zasoby są dostępne w domenie publicznej (3.3. Korzyść). 

i. Potrafię dzielić się zasobami  edukacyjnymi i świadomie korzystać w tym celu  

z otwartych licencji - Potrafię udostępniać w Internecie tworzone przez siebie treści 

edukacyjne, stosując w tym celu odpowiednie serwisy internetowe oraz otwarte 

licencje (3.3. Korzyść). 

j. Potrafię znaleźć strony i serwisy z informacjami dotyczącymi moich zainteresowań - 

Potrafię znaleźć strony w Internecie zawierające treści zgodne z moimi 

zainteresowaniami, np. dotyczące gotowania, wędkarstwa; śledzić informacje 

pojawiające się  na tych stronach (za pomocą subskrypcji powiadomień w mediach 

społecznościowych lub newsletterów, kanałów RSS) (4.2. Korzyść: Rozwijam swoje 

hobby). 

k. Potrafię znaleźć i uczestniczyć w społecznościach osób podzielających moje 

zainteresowania - Potrafię znaleźć strony internetowe, na których mogę nawiązać 

relację z osobami podzielającymi moje zainteresowania, np. zarejestrować się  

i umieszczać wpisy na forach internetowych (4.2. Korzyść). 

l. Potrafię tworzyć treści dotyczące moich zainteresowań i publikować je w  Sieci - 

Potrafię stworzyć w Internecie miejsce, gdzie opublikuję  treści (np. Dokumentacja 
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fotograficzna, filmy instruktażowe, porady) związane z moimi zainteresowaniami: 

profile, kanały w mediach społecznościowych, strony lub blogi tematyczne; potrafię 

prawidłowo stworzyć taki profil oraz potrafię publikować na nim treści odpowiednio 

ustawiając zasięg ich widoczności w Internecie (publiczny, widoczny dla określonego 

grona odbiorców)  (4.2. Korzyść). 

m. Potrafię prowadzić profil / wydarzenie / kanał w mediach społecznościowych, 

dotyczący interesującej mnie tematyki - Posiadam konto na portalach 

społecznościowych, umieszczam tam treści, obserwuję interesujące mnie strony, 

komentuję wypowiedzi innych dotyczące  interesującej mnie tematyki, moderuję  

i odpowiadam na komentarze innych użytkowników (4.3. Korzyść: Dbam o rozwój 

osobisty). 

n. Potrafię śledzić w mediach cyfrowych interesujące mnie zagadnienia - Posiadam 

konta na portalach społecznościowych, obserwuję interesujące mnie strony, 

komentuję wypowiedzi innych  (4.3. Korzyść). 

o. Potrafię zdobywać wiedzę w interesujących mnie obszarach - Umiem znaleźć  serwisy 

i strony internetowe dotyczące interesujących mnie zagadnień, zapoznawać się  

z informacjami na nich dostępnymi oraz wykorzystywać je zgodnie z moimi 

potrzebami (4.3. Korzyść). 

p. Potrafię znaleźć źródła informacji nt. kursów i zajęć w interesujących mnie obszarach 

- Umiem znaleźć w Sieci informacje o kursach i zajęciach na interesujące mnie 

tematy; nawiązać kontakt z ich organizatorami i się na nie zapisać (4.3. Korzyść). 

q. Potrafię skorzystać z rozmaitych materiałów edukacyjnych dostępnych on-line - 

Umiem znaleźć w Sieci materiały edukacyjne dotyczące interesujących mnie 

zagadnień, takie jak materiały wideo, instruktarze, prezentacje, wykłady itp.  

i skorzystać ich w zależności od moich potrzeb (4.3. Korzyść). 

9. Grupą docelową warsztatów lokalnych są nauczyciele, bibliotekarze, edukatorzy oraz inne 

osoby ze społeczności lokalnych zainteresowane tematyką warsztatów. Uczestnicy warsztatów 

będą osobami dorosłymi w wieku od 18 do 64 lat. 

10. Warsztaty lokalne należy prowadzić w 15 – osobowych grupach (dopuszczone są wahania  

w liczebności +/- 5 osób). Łącznie w całej serii trzech warsztatów weźmie udział 45 

uczestników, w tym minimum 25 unikalnych uczestników. 

11. Jeden uczestnik warsztatów może wziąć udział tylko w jednej serii warsztatów. 

12. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a. Udziału w dwudniowym szkoleniu trenerskim organizowanym przez Zamawiającego 

– szkolenie odbędzie się 19 – 20 listopada 2020 r. w formie online na platformie 

wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu szkolenia trenerskiego i poinformowania o tym Wykonawców z min. 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

b. Opracowania koncepcji serii warsztatów lokalnych na podstawie autorskiego pomysłu 

lub wybranego scenariusza / scenariuszy udostępnionych przez Zamawiającego. 

Scenariusze  przygotowane przez Wykonawców muszą zostać przekazane 

Zamawiającemu do akceptacji, minimalnie 10 dni przed planowaną datą realizacji 

danej serii warsztatów. Scenariusze, o których mowa, muszą zostać udostępnione na 

wolnych licencjach (CC BY lub CC BY-SA), aby mogły zasilić bazę otwartych 

zasobów edukacyjnych. 

c. Ustalenia terminów warsztatów lokalnych oraz przekazania Zamawiającemu 

informacji na temat ww. terminów minimalnie na 10 dni przed rozpoczęciem 

warsztatów. 

d. Rekrutacji uczestników na warsztaty lokalne. Rekrutacja uczestników nastąpi poprzez 

rozprzestrzenianie oraz zbieranie formularzy rekrutacyjnych udostępnionych przez 

Zamawiającego wśród grupy docelowej warsztatów. Wykonawca będzie zobowiązany 

do zrekrutowania 15 uczestników na każdy warsztat lokalny (+/- 5 osób) oraz 

przekazania Zamawiającemu listy zrekrutowanych osób w terminie do 3 dni przed 

planowanym terminem warsztatów. Wykonawca będzie zobowiązany do 
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zrekrutowania łącznie minimum 45 uczestników, w tym minimum 25 unikalnych 

którzy wezmą udział w serii 3 warsztatów lokalnych.  

e. Zapewnienia miejsca do przeprowadzenia serii warsztatów oraz przekazanie 

Zamawiającemu informacji na temat miejsca realizacji minimalnie 10 dni przed 

rozpoczęciem warsztatów. Miejscem przeprowadzenia warsztatów może być 

biblioteka (szkolna, naukowa, publiczna i inne), szkoła, dom kultury lub inna podobna 

instytucja. Miejsce realizacji warsztatów musi być dostosowane do scenariusza 

warsztatów tj. zapewniać niezbędne wyposażenie i sprzęt multimedialny. W razie 

wystąpienia uzasadnionych przeszkód związanych z realizacją warsztatów 

stacjonarnie ze względu na zagrożenie epidemiczne Zamawiający dopuszcza 

realizację zajęć w formie on-line. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 

Zamawiającego o chęci zorganizowania szkolenia w takiej formie. 

f. W przypadku prowadzenia zajęć w formie on-line udostępnienia Zamawiającemu 

linku do spotkania minimalnie 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 

g. Przeprowadzenia 3 warsztatów lokalnych. Każdy warsztat musi trwać minimalnie 

półtorej godziny zegarowej, maksymalnie zaś dwie godziny zegarowe. Warsztaty 

lokalne w ramach jednej serii mogą zostać przeprowadzone pojedynczo lub  

w blokach po 2 lub 3 warsztaty z rzędu. 

h. Zebrania i dostarczenia Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji po zakończeniu 

warsztatów, w szczególności:  

1. list obecności, potwierdzenia otrzymania linku do pobrania certyfikatów przez 

uczestników warsztatów, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych 

osobowych uczestników warsztatów – na przesłanych przez Zamawiającego 

formularzach, 

2. dokumentacji fotograficznej z prowadzenia warsztatów, w postaci pięciu 

zdjęć z prowadzenia zajęć, w tym minimum trzech z uczestnikami; 

3. potwierdzenia odbioru materiałów promocyjnych przez uczestników według 

przesłanego przez Zamawiającego formularza, 

4. W przypadku prowadzenia zajęć w formie on-line przesłania zrzutów ekranu  

z platformy, na której spotkanie będzie miało miejsce oraz, o ile platforma 

komunikacyjna będzie posiadała opcję nagrywania, przesłanie nagrania z 

przeprowadzonych warsztatów.  

i. Udziału w webinarium podsumowującym w terminie 15 marca 2021. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu webinarium z przyczyn organizacyjnych, po 

powiadomieniu Wykonawcy co najmniej 14 dni przed zmianą.  

j. Przestrzegania w czasie szkoleń zasad zawartych w „Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020”. 

k. Zapewnienia odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych m.in. poprzez: 

oznaczenia sal oraz rozdanie materiałów promocyjnych dla uczestników, 

zapewnionych przez Zamawiającego. 

l. Umożliwienia wizytowania zajęć i przeprowadzenia kontroli zarówno przez 

pracownika Zamawiającego, jak i przedstawicieli Instytucji Wdrażającej w zakresie 

prawidłowej  ich realizacji. 

m. Zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych problemów, nieprawidłowości 

niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania. 

n. Ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a. Zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów trenerskich dla Wykonawców  

w dniach 19 – 20 listopada 2020 w formie online. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zmiany terminu i poinformowania o tym Wykonawców z minimum 

dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

b. Zapewnienia opieki Koordynatorki Warsztatów. 
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c. Zapewnienia Wykonawcom formularzy rekrutacyjnych, w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. 

d. Udostępnienia Wykonawcom przewodnika trenerskiego przed rozpoczęciem realizacji 

szkoleń (w formie tekstowej, elektronicznej). 

e. Udostępnienia Wykonawcom minimum 4 przykładowych scenariuszy zajęć do 

opcjonalnego wykorzystania (w formie tekstowej, elektronicznej). 

f. Zapewnienia materiałów promocyjnych potrzebnych do realizacji szkoleń (naklejki, 

plakaty, torby bawełniane dla uczestników). 

 

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY  
1. Oferent w ramach sporządzania oferty zobowiązany jest do podania ceny brutto za serię  

3 warsztatów z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia  

(w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej koszt 

całkowity zawiera wynagrodzenie netto, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne opłacane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę, w przypadku podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą cena zawierająca podatek VAT) - nie wyższej niż 

2100 zł. Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Oferent i powinny one 

zostać ujęte w ofercie. 

2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną serię warsztatów. 

3. W ramach postępowania zostanie wybranych maksymalnie 45 Wykonawców, którzy złożą 

najkorzystniejsze oferty. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zapoznali się z treścią zapytania  

i nie wnoszą do niej żadnych zastrzeżeń oraz posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania usług 

będących przedmiotem zamówienia i spełniają poniższe warunki: 

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub 

dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.: 

a. ukończyły przynajmniej jeden kurs / szkolenie / warsztat prowadzone stacjonarnie lub 

online dotyczący przynajmniej dwóch z poniższych tematów: 

i. tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, 

ii. kompetencji cyfrowych, 

iii. prowadzenia zajęć/warsztatów dla dorosłych,  

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wymienionych tematów na dwóch 

różnych kursach. W takim przypadku należy potwierdzić ukończenie obydwu kursów.   

b. posiadają udokumentowane co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w pracy  

w bibliotece, szkole, domu kultury, organizacji pozarządowej lub innej instytucji 

kultury, 

c. mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Zamawiającego  

19 – 20 listopada 2020 r. w formie online na wskazanej przez Zamawiającego 

platformie.  

Warunek wskazany w pkt. 1 zostanie spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadaną 

wiedzę i doświadczenie bądź potwierdzi dysponowanie osobą która posiada niezbędną wiedzę 

i doświadczenie poprzez wypełnienie załącznika nr 2 (Wykaz doświadczenia) oraz załączenie: 

dowodów potwierdzających ukończenie wskazanych kursów / szkoleń / warsztatów  (np. 

certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia) oraz dowodów dokumentujących co najmniej  

3 miesięczne doświadczenie w pracy w bibliotece, szkole, domu kultury lub innej instytucji 

kultury. Osoby, które brały udział w szkoleniach realizowanych przez Zamawiającego nie 

muszą załączać zaświadczenia odbytego kursu.  

2. Posiadają niezbędny potencjał techniczny do realizacji zamówienia. 



 

6 
 

3. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania 

określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. 

 

V. WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy: 

a. nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu; 

b. których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym, 

c. którym zostało udzielone zamówienie w ramach postępowania  

nr 1256796/POPC.03.01.00-00-0146/18-00 z dnia 31.07.2020 r. lub postępowania  

nr 2020-2677-4812 /POPC.03.01.00-00-0146/18-00 z dnia 11.09.2020 r. 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zmawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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. 

 

VI. POZOSTAŁE WARUNKI 
1. Wykonawcę będącego personelem w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 będzie obowiązywał 

miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych 

podmiotów i wynosi on 276 godzin miesięcznie, zgodnie z treścią obowiązujących 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020.  

2. Wykonawca nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu 

Operacyjnego (w rozumieniu Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym lub 

instytucję, do której Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania 

związane z zarządzaniem Programem Operacyjnym) na podstawie stosunku pracy, chyba że 

nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

3. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego. 

  

VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
1. Zapłata za zrealizowaną usługę wykonana będzie na podstawie faktury VAT/rachunku 

wystawionego przez Wykonawcę, po wykonaniu przedmiotu zamówienia i po podpisaniu 

przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentującego wykonanie przedmiotu 

zamówienia, który zostanie sporządzony po przekazaniu Zamawiającemu wszelkiej 

wymaganej dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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3. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę 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 (nie więcej niż 276 

godzin miesięcznie) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 

środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów. 

4. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 

zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, 

że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy, w przypadku wadliwego wykonania umowy. W przypadku realizacji usługi 

przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy lub w przypadku rażącego 

nie stosowania się przez Wykonawcę do wskazówek Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 

rozwiązać umowę za zapłatą jedynie części wynagrodzenia, odpowiadającej prawidłowo 

wykonanej części umowy określonej na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego lub powierzyć wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU.  

Oferent powinien przedstawić: 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia i osób; 

3. Dowody potwierdzające ukończenie kursów / szkoleń / warsztatów  wskazanych  

w załączniku nr 2; 

4. Życiorys zawodowy Oferenta bądź osoby zdolnej do wykonania zamówienia, którą dysponuje 

Oferent. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Oceniając złożone oferty Zamawiający wybierze maksymalnie 45 najkorzystniejszych ofert 

brutto, Oferentów spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

2. Ocenie będzie podlegało kryterium: 

Cena (C) – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt.) 

Ocena według wzoru gdzie: C - liczba punktów za cenę: 

 

         Najniższa oferowana Cena brutto 

C = ------------------------------------------------------ x 100 %.  

               Cena brutto oferty badanej  

3. Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie 

możliwych do uzyskania jest 100,00 pkt.  

4. Za najkorzystniejsze zostanie wybranych do 45 ofert, które otrzymają najwyższą liczbę 

punktów. 

5. W przypadku gdy zostanie wybranych mniej niż 45 Oferentów Zamawiający dopuszcza 

zawarcie umów z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, zaś na 

pozostałą ilość serii warsztatów zostanie ogłoszone kolejne postępowanie. 

6. Jeżeli spośród wszystkich ważnych ofert nie będzie można dokonać wyboru 45 

najkorzystniejszych ofert ze względu na występowanie ofert o tej samej liczbie punktów, 

Zamawiający zaprosi wykonawców, którzy złożyli oferty o tej samej liczbie punktów do 

złożenia ofert dodatkowych, a jeśli złożą takie same oferty dodatkowe wybierze ofertę 

realizowaną na terenie województwa o najmniejszej liczbie przeprowadzanych szkoleń.  
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7. Z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty Zamawiający zawrze umowę na 

realizację zamówienia. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, 

który zgodnie z kryteriami wyboru złożył najkorzystniejszą ofertę - Zamawiający zwróci się  

z propozycją podpisania umowy do kolejnego Wykonawcy, który zgodnie z oceną ofert złożył 

kolejną najkorzystniejszą z ofert. 

 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania, pod rygorem odrzucenia. 

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

4. W ofercie należy wskazać planowane województwo realizacji szkolenia. 

5. W formularzu oferty oraz załącznikach dopuszcza się dodawanie wierszy w tabelach, zabrania 

się modyfikowania wzoru formularza i załączników pod rygorem nieważności oferty. 

6. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, 

datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 

7. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz wykaz doświadczenia i osób (załącznik nr 2) muszą 

zostać przesłane w postaci skanów podpisanych dokumentów.  

8. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie 

zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres trwania umowy. 

9. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

10. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą.  

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.10.2020 do godz. 12:00. 

2. Termin otwarcia ofert 19.10.2020, godz. 12:30 

3. Miejsce otwarcia ofert: Fundacja Centrum Cyfrowe, ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa 

4. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez przesłanie podpisanych skanów 

dokumentów wskazanych w pkt. VIII na adres spoledoferty@centrumcyfrowe.pl w tytule 

wiadomości wpisując „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2020-2677-9787”. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt  

i ryzyko Oferenta. 

7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  

 

XIII. ODRZUCENIE OFERT 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1. Treść oferty będzie niezgodna z zapytaniem.  

2. Oferta zostanie złożona po terminie składania ofert.  

mailto:spoledoferty@centrumcyfrowe.pl
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3. Oferta będzie niekompletna. 

4. Oferta będzie zawierała rażąco niską cenę. 

5. Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

6. Oferta będzie przewyższała wartość 2100 zł brutto. 

7. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

8. Zostanie złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z 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, lub nie będzie zawierała informacji  

o w/w powiązaniu. 

9. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

 

XIV. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na 

stronie  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/   oraz e-mailowo na adres  

z którego została złożona oferta. 

 

XIV. OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

w przypadku gdy wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, 

terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn organizacyjnych, zaistnienia siły wyższej oraz zmian 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

postępowania. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 

dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. 

 

XVI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

2. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez 

podania przyczyny. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. 

Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

4. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających, o których mowa w  pkt 7 lit. g) podrozdziału 

6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

5. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do 

podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim 

wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy. 

 

XVII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

Osobami upoważnionymi do kontaktu są: Maria Mirecka, Katarzyna Werner-Mozolewska, Aleksandra 

Czetwertyńska, Martyna Pyl. Pytania dotyczące treści zamówienia prosimy kierować poprzez Bazę 

Konkurencyjności. 

 

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Tabela z doświadczeniem i wykazem osób 

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

