ZAPYTANIE OFERTOWE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (Zamawiający)
z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,
realizujący projekt „Od hobby do nowego zawodu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na świadczenie usług szkoleniowych w ww. projekcie.

I.

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi szkoleniowe:
a) Część specjalistyczna kursu instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: wrotkarstwo
2. Oznaczenie wg. CPV: 80500000 - Usługi szkoleniowe

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wskazany w przedmiocie zamówienia kurs ma przygotowywać uczestników do pracy w
zawodzie instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: wrotkarstwo. Kursanci będą już po
części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej – wykonawca tej części kursu został wybrany
w innym postępowaniu.
2. Realizacja kursu odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram
zajęć, który przewiduje sztywne rozłożenie zajęć w ciągu dnia szkoleniowego, zapewniając
uczestnikom przerwy umożliwiające konsumpcję dostarczonych przez Zamawiającego - za
pośrednictwem podmiotu wybranego w odrębnym postępowaniu – poczęstunków (lunch i
przerwy kawowe).
3. Realizacja kursu musi zostać zakończona do 15 czerwca 2012r., w wyjątkowych przypadkach, na
pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji
kursu, pod warunkiem uzyskania przez zamawiającego akceptacji dla takiej decyzji w WUP
Katowice.
4. Za rekrutację uczestników kursu odpowiedzialny jest Zamawiający.
5. Realizacja zamówienia musi być zgodna z ramowym programem stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej dokumentacji.
6. Szkolenie realizowane będzie w hali sportowej (i przyległych pomieszczeniach szkoleniowych)
zlokalizowanej na terenie Rudy Śląskiej; przy czym część zajęć może być zlokalizowana w
plenerze (np. na ogólnie dostępnych trasach rolkarskich w województwie śląskim). Jeśli
Wykonawca w ofercie uzasadni konieczność realizacji części usługi szkoleniowej poza
województwem śląskim (konieczność wykorzystania toru wrotkarskiego), to powinien zapewnić
dowóz uczestników kursów na zajęcia z Katowic lub innego miejsca uzgodnionego z
uczestnikami szkolenia i zaakceptowanego przez zamawiającego. Koszty ewentualnego
przewozu uczestników na zajęcia poza terenem województwa śląskiego muszą być zawarte w
cenie przedstawionej w ofercie; zamawiający pokrywa wtedy koszty zakwaterowania i
wyżywienia uczestników, ale nie pokrywa kosztów wynajmu obiektu, w części przekraczającej
koszty ponoszone na wynajęcie w/w hali.

7. Miejsca, w których realizowane będą poszczególne zajęcia zostaną oznaczone zgodnie z
zasadami obowiązującymi Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
8. Co do zasady kurs powinien być realizowany w trybie sobotnio-niedzielnym, a w razie
konieczności również w piątki w godzinach popołudniowych. Zastosowanie tego ostatniego
rozwiązania wymaga odrębnego uzasadnienia i odrębnej, każdorazowej zgody Zamawiającego.
9. Kurs kończy się egzaminem praktycznym.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia uczestnikom materiałów szkoleniowych
potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w kursie i podejścia do egzaminu końcowego.
Materiały muszą zostać opatrzone informacjami spełniającymi wymogi dotyczące oznaczania
stawiane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć zawierający co najmniej następujące
informacje: nazwa i numer szkolenia, harmonogram szkolenia, wskazanie i podpis trenera/ów
prowadzących poszczególne sesje, liczbę zaplanowanych uczestników oraz liczbę osób, które
rozpoczęły i zakończyły szkolenie oraz imienne listy obecności.
12. Wykonawca usługi szkoleniowej musi spełniać następujące warunki, aby złożyć ofertę:
a) Wykonawca musi posiadać odpowiednio wykształconą, doświadczoną i liczną kadrę,
(minimum 2 osób), która zapewni sprawne i efektywne przeprowadzenie zajęć na
poszczególnych zajęciach, ich charakterystyki muszą zostać dołączone do oferty,
b) musi posiadać doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i/lub edukacyjnych o długim
okresie realizacji – co najmniej 3 usługi szkoleniowe o długości minimum 100h każda; ich
zestawienie musi zostać dołączone do oferty.
13. Oferty oferentów, którzy nie spełniają powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.
14. Realizacja usługi szkoleniowej odbywać się będzie w oparciu o zapisy umowy jaka zostanie
zawarta między zamawiającym a Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wstępny
wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Zasady składania ofert:
1. Oferty należy składać w formacie zgodnym z „Formularzem oferty”, który stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może załączyć do swojego formularza
ofertowego dowolnie przez siebie wybrane dokumenty (lub ich poświadczone kopie)
potwierdzające informacje zawarte w formularzu ofert lub dostarczające dodatkowych
informacji przydatnych w procesie oceny.
2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczy również ofert składanych wspólnie
przez kilku Wykonawców.
3. Zamawiający nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Katowicach, ul. Kościuszki 44/4 w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Projekt Od hobby do nowego zawodu. Oferta na realizację kursu”,
osobiście w godzinach 8.00-16.00, bądź przesłać pocztą (w przypadku pocztą decyduje data
wpływu przesyłki do adresata), w nieprzekraczalnym terminie 30.04.2012r.
5. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli prawo
nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej w oparciu o
kryterium: Cena za kurs. Ponieważ kurs realizowany jest ze środków publicznych i dotyczy
szkolenia zawodowego, to zgodnie z ostatnimi interpretacjami MRR nie będzie obciążony
podatkiem VAT.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę na dany kurs, jeśli jego cena przekracza możliwości finansowe projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z takim Wykonawcą, w
przypadku, gdy w wyniku negocjacji nie uda się wynegocjować ceny, która mieściłaby się w
budżecie projektu.
3. Informacja o wybranej ofercie zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego
(www.partnerstwo.org.pl)
V. Informacje dodatkowe:
Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do:
Anna Leszek, mail: biuro@instruktorzysportu.pl

Katowice, 18.04.2012r.

Załącznik 1 do zapytania ofertowego
Oferta na realizację usługi szkoleniowej
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
w Katowicach, Kościuszki 44/4, 40-048 Katowice
Niniejsza oferta ważna jest dla nas wiążąca do (data) ………………………….
I.

Dane podmiotu składającego ofertę

Nazwa Wykonawcy
Siedziba Wykonawcy
Adres do korespondencji
Nr telefonu
Nr NIP
Nr REGON
Adres e-mail
Osoba do kontaktu
II. Oświadczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej w projekcie
„Od hobby do nowego zawodu” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

1. Zapoznania się z treścią wymagań opublikowanych w Zapytaniu Ofertowym i akceptacji ich,
2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich uprawnień,
3. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówieni,
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III. Oferta cenowa za realizację usługi szkoleniowej (w złotych)

Składamy ofertę na realizację części specjalistycznej kursu „Instruktor rekreacji ruchowej o
specjalności wrotkarstwo” w wysokości: ……………………………………, na warunkach
zamieszczonych w zapytaniu ofertowym.

Data, podpis,
pieczęć oferenta.

Oświadczenie oferenta
Kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia na kursie instruktora rekreacji ruchowej o
specjalności: wrotkarstwo
Kadra prowadząca
(nazwisko i imię)

Podpis oferenta:

Charakterystyka
(wykształcenie, ukończone kursy,
posiadane kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie
zawodowe)

Zakres prowadzonych zajęć
(zgodnie z programem ramowym)

Oświadczenie oferenta
Doświadczenie w realizacji długich form szkoleniowych/edukacyjnych

Lp.

Nazwa
szkolenia/kursu/studiów
podyplomowych

Okres realizacji
(od do)

1.
2.
3.
...

Podpis oferenta:

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Opis usługi szkoleniowej,
w tym liczba godzin, na czyje
zlecenie, kim byli uczestnicy, jakimi
dokumentami dysponuje oferent na
potwierdzenie faktu wykonania
usługi

UMOWA
Zawarta w dniu …………… 2012 roku w pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Współpracy i Partnerstwa
Lokalnego w Katowicach, ul. Kościuszki 44/4, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1.
2.
a
firmą ……………………………………………………………………….., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1.
2.
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego, z
zachowaniem należytej staranności, usługi wymienionej w § 2, w ramach realizacji projektu pt. „Od hobby
do nowego zawodu”, realizowanego przez Zamawiającego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Katowicach, zgodnie z umową nr UDA-POLK.08.01.01 – 24 – 328/10-00 z dnia 03.08.2011 w ramach
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§2
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przeprowadzenie części specjalistycznej 100h w ramach kursu instruktora rekreacji ruchowej dla
……………… uczestników w zakresie wrotkarstwa, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ofertą i opisem przedmiotu zamówienia oraz uzgodnieniami z negocjacji (załącznik nr 1 do
niniejszej umowy).
2. Przeprowadzenie szkoleń w terminie do 15 czerwca 2012 roku zgodnie z uzgodnionym przez obie strony
szczegółowym programem i harmonogramem zajęć. W wyjątkowych sytuacjach na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji kursu, pod warunkiem
uzyskania zgody WUP w Katowicach.
3. Dostarczenie uczestnikom materiałów szkoleniowych potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w kursie i
podejścia do egzaminu końcowego, opatrzonych informacjami spełniającymi wymogi dotyczące
oznaczania stawiane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
4. Prowadzenie dla każdego kursu dziennika zajęć zawierającego co najmniej następujące informacje:
nazwa i numer szkolenia, harmonogram szkolenia, wskazanie i podpis trenera/ów prowadzących
poszczególne sesje, liczbę zaplanowanych uczestników oraz liczbę osób, które rozpoczęły i zakończyły
szkolenie oraz imienne listy obecności.
5. Umożliwienie osobom, które uczestniczyły w szkoleniach wymienionych w pkt 1 podejścia do egzaminu,
w tym do 1 egzaminu poprawkowego, w przypadku niepowodzenia za pierwszym razem.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie strony organizacyjnej działań wymienionych w §2
przeprowadzenie rekrutacji, kompletacja wymaganych przepisami prawa dokumentów od uczestników
kursu oraz poinformowanie uczestników o miejscu i dacie egzaminu sprawnościowego i szkolenia,

zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia (hala sportowa oraz sale
sala szkoleniowa).
§4
1. Za usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie
w wysokości: ………………………………….
2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę na
rachunek w niej wskazany.
3.

Wynagrodzenie finansowane jest w całości ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa
§5

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych i stosowania sankcji finansowych za
niewywiązanie się z zobowiązań, jakie strony wzięły na siebie podpisując niniejsza umowę, przy czym
jednocześnie zobowiązują się w pierwszej kolejności poszukiwać rozwiązań polubownych.
2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za zajęcia przeprowadzone niezgodnie z aktualnym
harmonogramem.
3. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną Wykonawcy w przypadku, gdy w dwóch kolejnych
ankietach ewaluacyjnych zajęcia prowadzone przez tych samych trenerów zostaną ocenione na
poziomie niższym niż 3,0 w pięciostopniowej skali, w wysokości 50% wynagrodzenia za zajęcia
podlegające ocenie. Zamawiający ma prawo odstąpić od naliczenia kary umownej, jeśli Wykonawca
zaproponuje program naprawczy, który będzie miał za zadanie podniesienie jakości prowadzonych zajęć.
W przypadku, gdy uzgodniony przez strony program naprawczy nie przyniesie zamierzonego efektu,
wyrażonego wzrostem ocen jakości prowadzonych zajęć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
zmiany prowadzącego zajęcia, a w przypadku odmowy Wykonawcy, do zerwania współpracy ze
skutkiem natychmiastowym. W przypadku zaistnienia tej ostatniej sytuacji, Wykonawcy nie przysługuje
żadna rekompensata z tego tytułu, zachowuje jednak prawo do wynagrodzenia za już przeprowadzone
zajęcia.
4. W przypadku, gdy zajęcia zostają odwołane z winy Zamawiającego w terminie, krótszym niż 24h,
Wykonawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości do połowy przewidywanego wynagrodzenia
za niezrealizowane zajęcia, przy czym nie umniejsza to prawa Wykonawcy do realizacji zaległych zajęć za
pełne wynagrodzenie.
5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie krótszym niż 24 h
przed rozpoczęciem zajęć, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości do połowy
przewidywanego wynagrodzenia za niezrealizowane zajęcia, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy z
obowiązku realizacji zajęć w innym terminie za pełne wynagrodzenie. Jeżeli odwołane zajęcia są
jedynymi danego dnia, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić koszty dojazdu uczestników na zajęcia.
Jeśli odwołanie zajęć nastąpiło w dniu, w którym zajęcia zgodnie z harmonogramem miały się odbyć,
wykonawca dodatkowo pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego na wynajęcie sali, zamówione
posiłki, zarezerwowane miejsca hotelowe w wysokości faktycznie poniesionej.

§ 6.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu:
1. wykonywanie czynności związanych z monitoringiem szkoleń zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w
innym miejscu związanym z wykonywaniem umowy.
2. oznakowanie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia zgodnie z regułami obowiązującymi w
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
3. serwowanie - za pośrednictwem podmiotu wybranego w osobnym postępowaniu - poczęstunków
przysługujących uczestnikom w przerwach od zajęć (lunch i przerwy kawowe).

§ 7.
Strony ustalają osoby do kontaktu: …………………………………………………………………………………………….

§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

……………………….
ZAMAWIAJĄCY

……………………….
WYKONAWCA

W ostatecznej treści umowy uwzględnione zostaną ustalenia z negocjacji Zamawiającego z
Wykonawcą wybranym w postępowaniu.

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

RAMOWY PROGRAM CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ
KURSU INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ
O SPECJALNOŚCI WROTKARSTWO
Zakres wiedzy o wrotkarstwie

Wykłady

Ćwiczenia Ogółem

Historia wrotkarstwa w Polsce i na świecie

2

-

2

Charakterystyka współczesnego wrotkarstwa

2

-

2

Zagadnienia organizacyjno-prawne

6

-

6

Sprzęt i urządzenia

4

-

4

Podstawy wrotkarstwa

2

4

6

Trener

4

-

4

Przygotowanie taktyczne

2

4

6

Przygotowanie kondycyjne

4

8

12

Nauczanie, doskonalenie, trening – metodyka

-

40

40

Planowanie i periodyzacja

2

-

2

Okres przygotowawczy

2

4

6

Okres startowy i przejściowy

6

-

6

Medycyna i fizjologia we wrotkarstwie

2

-

2

Diagnostyka, sprawdziany i testy

1

1

2

39

61

100

