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Kielce, 09/05/2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/U/5/2017 z dnia 09/05/2017 

na świadczenie usług szkoleniowych  

dotyczy realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 

Caritas Diecezji Kieleckiej, 

ul. Jana Pawła II 3, 

25 – 013 Kielce, 

KRS: 0000198087,  

NIP: 657-038-94-52,  

REGON: 290505494 

zwana dalej Zamawiającym 

 

II. Określenie trybu zamówienia 

Niniejsze zamówienie zostaje dokonane zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 14 października  

2016 r., projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)” realizowanego w 

ramach poddziałania 09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2010. 

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pełni rolę Instytucji Zarządzającej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2010.  

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dwóch Bloków  szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla 

uczestników i uczestniczek  projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(ŚOWES)”. 

Termin ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego 09.05.2017 – 16.05.2017 r. 

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

4.1. Blok 1: Podstawy tworzenia i prowadzenia Przedsiębiorstwa Społecznego(PS)  oraz 

tworzenie Biznesplanów. 

 Tematyka oferty szkoleniowej ŚOWES skierowana jest grup inicjatywnych powołujących nowe 

Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach tworzonych nowych miejsc pracy, dotyczy minimum jednej 

grupy 3 dni x 8 godzin -  obejmować będzie  poniższe obszary:  

a) zasady tworzenia i rejestracji przedsiębiorstw społecznych –4 godziny 

b) zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych –4 godziny 
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c) prawne i księgowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych –4 godziny 

d) tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego –12 godzin  

 

4.2. Blok 2: Przekształcanie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)  w Przedsiębiorstwa 

Społecznego(PS), funkcjonowanie PS i tworzenie biznesplanów.  

 Tematyka oferty szkoleniowej OWES skierowana jest Istniejących Podmiotów Ekonomii 

Społecznej(PES) przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne(PS) oraz istniejących 

Przedsiębiorstw Społecznych, dotyczy minimum jednej grupy 3 dni x 8 godzin -  obejmować będzie  

poniższe obszary: 

a) zasady przekształcania podmiotów ekonomii społecznej w  przedsiębiorstwa  społeczne – 4 

godziny 

b) zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych –4 godziny 

c) prawne i księgowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych –4 godziny 

d) tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego –12 godzin 

 

ŚOWES organizuje szkolenia, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. 

 

4.3. Zakres pracy trenera: 

a) Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego program szczegółowy szkoleń, opracowanie autorskiej prezentacji w postaci Power 

Point oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników/czek szkoleń, przedstawienie dobrych 

praktyk. Wydruk materiałów leży po stronie Zamawiającego. 

b) Program szkolenia oraz materiały dla uczestników zostaną przesłane do Zamawiającego do 

akceptacji minimum 2 dni przed szkoleniem 

c) Opracowanie sprawozdania ze zrealizowanego szkolenia. 

d) przygotowania kart pracy, testów adekwatnych do tematyki szkolenia, 

e) stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi), 

f) informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych 

dla realizacji usługi. 

 

4.4. Zamawiający nie zapewnia kosztów dojazdu do miejsc realizacji przedmiotu zamówienia (tj. 

zarówno do biur terenowych jak i siedzib konkretnych podmiotów). Koszty te należy uwzględnić  

w ogólnej cenie oferty przedstawionej przez Wykonawcę. 

 

4.5. Uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w szkoleniu:  

Grupy inicjatywne liczące maksymalnie 10 osób – pozyskanych przez Zamawiającego w następstwie 

prowadzonych działań rekrutacyjnych – w szczególności działań dotacyjnych,  zgłaszających się do 

ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy 

w PES, w tym w PS, w obrębie grupy docelowej projektu, w szczególności należących do niżej 

wymienionej kategorie osób / podmiotów:  

 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej planujących rozpocząć działalność zgodną z 

definicją przedsiębiorstwa społecznego  

 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
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 osób i/lub przedstawicieli  podmiotów  planujących rozpocząć działalność zgodną z definicją 

przedsiębiorstwa społecznego w obszarze ekonomii społecznej 

 przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych  

 

4.6. Miejsce szkoleń 

Teren województwa świętokrzyskiego w szczególności powiaty: buski, kazimierski, staszowski, 

sandomierski, pińczowski, opatowski, jędrzejowski, włoszczowski.  

 

4.7. Określenie wielkości zamówienia  

Łączna liczba godzin (dydaktycznych – 45minut)  szkoleń:   

3 dni x 8 h = 24  h szkolenia- dla nowopowstających PS 

3 dni x 8 h = 24  h szkolenia – dla przekształcających PES w PS i dla istniejących PS  

 

4.8. Kto może ubiegać się o zamówienie:  

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne albo osoby prawne albo jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.  

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają 

ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej 

działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do oferty powinien załączyć wyciąg z odpowiedniego 

rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego warunku. 

2.  Wykonawca dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. IV.  

Niniejszego zapytania, która/e spełnia/ją następujące wymagania  

 

a. posiada/ją wykształcenie wyższe.    
Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych osób 

wskazanych do wykonania usługi  oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podstawie załącznika nr 2.  

 

b. posiadają doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  min. 300 godzin szkoleń w obszarze 

tematycznym lub 3 lata doświadczenia zawodowego w m danym obszarze tematycznym miedzy innymi dla 

podmiotów ekonomii społecznej – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania oraz 

dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.) oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy.  

 

3. Osoba, wskazana przez Wykonawcę do świadczenia usługi posiada wystarczającą wiedzę 

merytoryczną i umiejętności praktyczne z tematyki szkoleń, na które składa ofertę.  

Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku 

przez Wykonawcę. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy (załącznik nr 2)  

 

4. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i organizacyjnym zdolnym do wykonania 

zamówienia  
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4.9. Potwierdzenie spełnienia Warunków 

Załącznik nr 2  wraz z kserokopiami dokumentów poświadczających wykształcenie: dyplom ukończenia 

studiów oraz doświadczenie: referencje, protokoły odbioru.  

 

Osoby prowadzące szkolenia dbają o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swoją wiedzę. 

 

4.10. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, 

którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z 

zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do oferty powinien 

załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego 

warunku. 

4.11. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

CPV 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

4.12. Termin wykonania zamówienia  

Maj/Czerwiec 2017r.  

V. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są 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 osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w 

postępowaniu. Wymagana zawartość oferty. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej załącznikiem Nr 4. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

6.1. Oferent składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1. Cenę usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

3. wykaz doświadczenia trenera/trenerów- życiorys zawodowy – załącznik nr 3 

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiazań – załącznik nr 4 

6. Kopie referencji potwierdzających doświadczenie oferenta oraz dyplom ukończenie studiów . 
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6. 6.2. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej „Zapytanie ofertowe nr K/U/5/2017 

(TRENER)” w terminie do dnia 16/05/2017 r. 

2) Oferty można składać:  

 osobiście w biurze zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, Plac 

Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, 

 listem poleconym/kurierem na adres biura zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej 

Maryi Panny 1, 25-010 Kielce; 

 mailem na adres: k.kozlowska@sowes.pl  

3) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie, podać cenę brutto zamówienia, z 

wyszczególnieniem ceny netto, stawki podatku VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w 

języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą 

techniką. 

 

6.3. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

6.4. Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich w 

niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

VII. Zamawiający nie dopuszcza złożenia przez jeden podmiot/osobę oferty częściowej.  

VIII. Informacje na temat zamówienia 

Ewentualne informacje udzielane są przez Katarzynę Kozłowską  – Kierownika  ŚOWES: 

 telefonicznie, pod numerem (41) 341-58-17, kom. 784-501-271 

 e-mailowo pod adresem: k.kozlowska@sowes.pl; 

 

IX. Kryteria oceny oferty:  

9.1.  Wagi punktowe.  

 CENA  – 60 % punktacji  

WARUNEK, jeżeli cena jest równa cenie, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zadania lub jest od 

niej niższa. W przypadku gdy wybrana oferta cenowa jest wyższa niż kwota zabezpieczona w budżecie 

projektu, dopuszcza się możliwość prowadzenia przez Zamawiającego negocjacji cenowych z danym 

oferentem. 

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE – 40 % punktacji 

9.2. Informacja na temat wag punktowych  

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 60 pkt., pozostałe według zależności:  

punktów  

 cena oferty najniższej  

cena = ---------------------------------- x 60 punktów  

 cena oferty badanej  

mailto:k.kozlowska@sowes.pl
mailto:k.kozlowska@sowes.pl
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Doświadczenie zawodowe oferenta – 40% punktacji (maksymalnie 40 punktów).  

Doświadczenie Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie: 

liczby godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym    

lub doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym. 

Liczone będą punkty za:  

godziny szkolenia powyżej wymaganego minimum (300 godzin).  

Zamawiający przyzna 10 pkt za każde 50 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym, przy czym 

maksymalna liczba punktów wynosi 40 (czyli 200 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym ponad 

wymagane minimum);  

lub lata doświadczenia powyżej wymaganego minimum (3 lata doświadczenia).  

Zamawiający przyzna 4 pkt za każdy rok doświadczenia, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 40 

(czyli 10 lat doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym ponad wymagane minimum).  

W przypadku wykazania przez Wykonawcę zarówno doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, jak  

i doświadczenia zawodowego w tym samym obszarze tematycznym, przy ocenie oferty będzie brana pod 

uwagę opcja korzystniejsza dla Wykonawcy.  

Pozostałe oferty, które nie spełniają warunków będą rozpatrywane negatywnie, co będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.  

X. Informacje dodatkowe 

10.1. Termin płatności zgodnie z umową będzie wynosił do 30 dni i pod warunkiem  posiadania środków na 

rachunku bankowym projektu transzy dotacji przekazanej w trakcie realizacji lub po zakończeniu 

wykonywania zlecenia przez Lidera projektu. Wykonawca wystawi fakturę, rachunek po realizacji 

zamówienia zgodnie z ofertą. 

10.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę 

w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty 

10.3. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez 

Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 

kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

10.4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania. 

10.5. Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie 

narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.  

10.6. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) ”, 

realizowanego w ramach Poddziałania 09.03.01. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.   

10.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

10.8.  Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.  

10.9.  W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z 

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

własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w 
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ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 

wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 

działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 

przekracza 276 godzin miesięcznie.  

Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, 

w szczególności:  

a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze 

stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami 

lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z 

urlopem bezpłatnym, 

b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – 

uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności 

gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). 

c) W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów. 

d) Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, 

wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin szkoleń. 

10.10. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień 

uzupełniających do 50 % zamówienia podstawowego. 

10.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości godzin szkoleń – ze względu na 

zapotrzebowanie odbiorców – Uczestników Projektu.  

10.12. Wykonawca wystawi fakturę / rachunek po realizacji zamówienia zgodnie z ofertą. 

 

 

 

Wykaz załączników  

1. Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTY 

2. Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3. Załącznik nr 3: WYKAZ DOŚWIADCZENIA TRENERA/TRENERÓW- ŻYCIORYS ZAWODOWY 

4. Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM  

5. Zaświadczenia, referencje, ksero dyplomów 

 

 

Ks. Stanisław Słowik 

Dyrektor Naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej  

 


