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OTAWA GROUP Sp. j.                                     Katowice, 30.01.2013 
ul. Grzyśki 16 
40-560 Katowice 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
 
 

dotyczące wyboru trenera prowadzącego zajęcia przygotowujące do egzaminów 
zawodowych  dla uczniów/uczennic IV klas Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w 
Gliwicach  w Gliwicach  -  uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku 

Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

OTAWA GROUP Sp. j.                               
ul. Grzyśki 16 
40-560 Katowice 

 
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 

1. Siedziba Zamawiającego ul. Grzyśki 16, 40 – 560 Katowice 
2. Strona internetowa Zamawiającego www.otawagroup.pl w zakładce Aktualności 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania 
jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów 
zawodowych uczniów i uczennic klas IV Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w 
Gliwicach – uczestników/uczestniczek projektu " Zawodowa Akademia Rynku Pracy."  
 
Projekt realizowany jest w województwie śląskimi, na terenie miasta Gliwice.  
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Przedmiotem zapytania jest poprowadzenie poniższej tematyki zajęć: 
 

Zakładana liczba klas 
L. P. TYTUŁ ZAJĘĆ liczba godzin 

2012/2013 r. r. 

1 
TECHNIK ELEKTRONIK  40 h/ 1 klasa  1 

 
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający dokona wyboru trenera/trenerów, którzy/ry realizować 
będą/będzie zajęcia. 

 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA  
Kod CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe 

 
1. Okres realizacji zajęć: luty 2013 – czerwiec 2013  
2. Zajęcia będą się odbywać pozalekcyjnie – w godzinach popołudniowych, po zakończeniu 

przez uczniów/uczennic zajęć szkolnych (harmonogram zostanie ustalony w lutym 2012)  
3. Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, 44-100 Gliwice, ul. 

Chorzowska 
4. Czas trwania zajęć: czas trwania zajęć w ramach poszczególnych zawodów jest określony 

w tabeli w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego.   
5. Zajęcia będą odbywać się na spotkaniach od 2 do 5 godzinnych w ramach każdego bloku 

tematycznego.  
6. Oferent zobowiązuje się poprowadzić zajęcia zgodnie z zasadą równych szans.  
7. Oferent zobowiązuje się do przygotowania szczegółowego programu zajęć (do akceptacji 

Zamawiającego) 
8. Program zajęć ma być kompatybilny z wymaganiami egzaminacyjnymi dotyczącymi 

danego kierunku zawodowego.  
9. Oferent zobowiązuje się przygotować testy wiedzy z materiału w ramach zajęć 

konkretnego zawodu (pre testy i post test)  
10. Oferent zobowiązuje się do wypełniania i pilnowania, aby uczestnicy/uczestniczki zajęć 

wypełniali komplet dokumentacji, związanej z realizacją projektu, wymaganej przez 
Zamawiającego (dzienniki zajęć, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów 
itp.) 
 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 

Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: 
a) Ilość przeprowadzonych i udokumentowanych godzin szkoleń realizowanych w 

ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 5 % 
 

Ilość przeprowadzonych godzin szkoleń realizowanych w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie punktowana na 

podstawie wypełnionego załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego wg następującego 

wzoru: 
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Ilość przeprowadzonych godzin badanej oferty  

Największa ilość godzin 1 Oferenta podana w 
przesłanych ofertach 

x 5 = ilość punktów 

b) Ilość przeprowadzonych i udokumentowanych godzin szkoleniowych w zakresie 
tematycznym zgodnym z przedmiotem zapytania– 30 % 

 
W przypadku wykazania doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń w podobnym 
zakresie w obszarze tematu zapytania ofertowego, Oferent do oferty dołączy program 
tego/tych szkolenia/ń. Brak załączonego programu szkoleń będzie skutkowało nie 
zaliczeniem podanej liczby godzin z danego tematu do ilości godzin szkoleniowych 

  

     Ilość przeprowadzonych godzin szkoleniowych w tematyce zgodnej z przedmiotem            

     zapytania lub podobnej będzie punktowana na podstawie wypełnionego załącznika nr 4     

     do Zapytania Ofertowego wg następującego wzoru: 

 

Ilość przeprowadzonych godzin badanej oferty  

Największa ilość godzin 1 Oferenta podana w 
przesłanych ofertach 

X 30 = ilość punktów 

 
c) Ilość przeprowadzonych i udokumentowanych godzin szkoleń realizowanych dla 

grupy docelowej (tj. uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych – 25%) 
Ilość przeprowadzonych godzin szkoleń realizowanych dla grupy docelowej będzie 

punktowana na podstawie wypełnionego załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego wg 

następującego wzoru: 

 
Ilość przeprowadzonych godzin badanej oferty  

Największa ilość godzin 1 Oferenta podana w 
przesłanych ofertach 

X 25 = ilość punktów 

 
d) cena brutto oferty – 20 %  
W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto (koszt za godzinę szkoleniową). Cena    
przeprowadzenia 1 godziny szkoleniowej uwzględnia koszty: 

• wynagrodzenie trenera 

• dojazdu trenera 

• wyżywienia i noclegu trenera na miejscu prowadzenia zajęć 
 
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 
Cena brutto najtańszej oferty 

Cena brutto badanej oferty 
 X 20 = ilość punktów 

 
e) umiejętności interpersonalne Trenera - ocena podczas prowadzonej rozmowy 

kwalifikacyjnej – 20% (0-20 pkt.). Do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej zostaną 
zaproszone osoby, które przejdą pomyślnie przez część formalną zapytania 
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ofertowego (dostarczą komplet wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji i 
spełnią warunki formalne).  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 

 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.  

 
Terminy i miejsca rozmów kwalifikacyjnych zostaną ustalone po upływie terminu 
składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz po sprawdzeniu spełniania 
kryteriów przez oferentów.  

 
 

VII. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW 
1. Oferent musi udokumentować co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie 

prowadzenia szkoleń/ zajęć dla młodzieży. 
2. Oferent musi udokumentować co najmniej 50 godzin doświadczenia w zakresie 

prowadzenia szkoleń/ zajęć w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Oferent nie może zatrudniać pracowników. 
4. Oferent zobowiązuje się do:  

• prowadzenia zajęć w ustalonym terminie;  

• dbania o odpowiednią informację uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS; 

• dostarczenia pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 
dniu od zakończenia zajęć; 

• zapewnienia dojazdu do miejsca zajęć, noclegu i wyżywienia na własny koszt; 

• zapewnienia własnego laptopa; 

• sprawdzenia i wpisania punktacji na testach wiedzy wypełnianych przez uczestników; 

• przedstawienia szczegółowego programu zajęć do akceptacji Zamawiającego; 

• w przypadku rozliczeń za pomocą faktury Oferent jest zobowiązany do 
przedstawienia oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników (załącznik nr 7 do 
zapytania ofertowego); 

• wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 
5. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 

zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 
powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:  

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

• pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w 
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 
innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w 
szczególności umożliwienie Otawa Group Sp.j., Combidata Poland Sp. z o.o. oraz Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego i innym upoważnionym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego instytucjom wglądu do dokumentów związanych z 
realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych. 

 
VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Oferta musi zawierać: 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1  
2. CV z opisem doświadczenia (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2), 
3. Wykaz doświadczenia trenerskiego – kompletny i wypełniony załącznik (zgodnie ze 

wzorem – załącznik nr 3, 4, 5), 
4. Kopie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów itp., 
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym (Załącznik nr 6) 
 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego Zapytania w terminie do 14.02.2013 do godz. 16:00 w Siedzibie 
Zamawiającego w Katowicach, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą 
elektroniczną na email: maciej.zdzieblo@otawagroup.pl.  W przypadku przesłania oferty 
drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:  

 
OTAWA GROUP Sp. j. 

ul. Grzyśki 16 
40-560 Katowice 

Dotyczy: „Zawodowa Akademia Rynku Pracy” 
 

Złożona oferta musi być ponumerowana i parafowana na każdej stronie. Załącznik nr 1 
musi być podpisany przez osoby składające ofertę. Kopie dokumentów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę. 
 

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w 
formie skanu) 

 
2. W ofercie proszę zawrzeć oświadczenie, że Oferent uważa się za związanego ofertą przez 

30 dni od terminu jej składania oraz deklarację co do możliwości realizacji usług zgodnie z 
przedmiotem zapytania ofertowego. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.  
 

X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Maciej 
Zdziebło, Koordynator projektu po stronie Partnera, maciej.zdzieblo@otawagroup.pl.   
 

XI. UWAGI KOŃCOWE 
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego 

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 
oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków 
udziału w postępowaniu określonego w punkcie VI  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek 
sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej 
ofercie danych niezgodnych z prawdą.   

6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, 

którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 
8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII i IX nie 

zostaną rozpatrzone. 
9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 
postępowania ofertowego. 

11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. 
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z 
wymaganiami. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie. 
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli 
się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.   

 
 
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

 
Z poważaniem, 

Maciej Zdziebło 
Koordynator Projektu po stronie Partnera 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
            
                ………………………………………………………                                                                                                                        

(miejscowość, data) 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

OFERTA 
Do: Otawa Group Sp. j. 
ul. Grzyśki 16 
40-560 Katowice 
 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera prowadzącego zajęcia 
przygotowujące do egzaminu zawodowego uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno – 
Informatycznych w Gliwicach, realizowane w ramach projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferuję realizację 
zamówienia w zakresie: 
 

  

 

L. P. TYTUŁ ZAJĘĆ liczba godzin 
Cena brutto za 1 h 

dydaktyczną 

1 
TECHNIK ELEKTRONIK 40 h/ 1 klasa  

 

 
Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia. Składam 
również deklarację o możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. 
Oświadczam, że prowadzę / nie prowadzę1 działalności gospodarczej.  
 
 
 
 
………………………………………...     …………………………………………….. 
     (miejscowość, data)       (podpis Oferenta) 

      
 

                                                           
1
 Podkreślić właściwe 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY – WZÓR 
 

Proponowane stanowisko w projekcie:  
1. Nazwisko:  
2. Imię:  
3. Telefon: 
4. Adres mailowy: 
5. Data urodzenia:  
6. Narodowość:  
7. Wykształcenie:  
 

Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz 
data ukończenia 

Uzyskany stopień lub dyplom 

  

  

 
6. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) 

Język Czytanie Mowa Pismo 

    
    

    
7. Członkostwo w organizacjach zawodowych:  
8. Inne umiejętności:  
9. Doświadczenie zawodowe: 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 
    

 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 
    

 

 
10. Inne informacje: 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
 
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO – REFERENCJE  
Szkolenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS 

 
 

Termin realizacji 
Ilość godzin 
trenerskich  

Zakres/temat 
przeprowadzonych szkoleń 

Zleceniodawca - 
pełna nazwa instytucji, 

adres, telefon kontaktowy 

 
 
 
 

   

    

    

    

    

    

IM
IĘ
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A
Z
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IS
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R

A
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  
 
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO – REFERENCJE  
Szkolenia w obszarze tematu  zapytania ofertowego lub podobnym  

 
 

Termin realizacji 
Ilość godzin 
trenerskich  

Zakres/temat 
przeprowadzonych szkoleń 

Zleceniodawca - 
pełna nazwa instytucji, 

adres, telefon kontaktowy 

 
 
 
 

   

    

    

    

    

    

IM
IĘ

 I
 N

A
Z

W
IS

K
O

 T
R

E
N

E
R

A
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego  
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO – REFERENCJE  
Szkolenia realizowane dla grupy docelowej projektu 

 

Termin 
realizacji 

Ilość godzin 
trenerskich 

Zakres/temat 
przeprowadzonych  

szkoleń 

Uczestnicy 
szkoleń 

 

Zleceniodawca - 
pełna nazwa instytucji, 

adres, telefon kontaktowy 

 
 
 
 

    

     

     

     

     

     

IM
IĘ

 I
 N

A
Z

W
IS

K
O

 T
R

E
N

E
R

A
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego   
 
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  
 
Dotyczy Zapytania ofertowego na wyboru trenera prowadzącego zajęcia przygotowujące do 
egzaminów zawodowych  dla uczniów/uczennic IV klas Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych 
w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 
Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia: 

 
 
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Otawa Group Sp.j. oraz/lub Combidata Poland Sp. z o.o. 
osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:  

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

• pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
……………………………………..       ……………………………………  
     (miejscowość, data)           (podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego  (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW 
 
 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 
 

PESEL: ……………………………………. NIP: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
świadomy/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że nie 
zatrudniam pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
 
 
Miejscowość, dnia………………                     …………………………… 

     (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: art. 7ba ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej 
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm. 
 
 
 
 
 
 


