
Projekt „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 

3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E 

na wybór trenera/trenerki w mikrograncie „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 
zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice” 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Fundacja Flexi Mind 
Dębska Kuźnia ul. Ozimska 12 
46-053 Chrząstowice 
KRS 0000486043 
NIP 9910497290 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór osób pełniących funkcję trenera/trenerki w 

mikrograncie „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na 
terenie Gminy Komprachcice” w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju 
kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w województwie śląskim i opolskim”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 
Trenerzy/trenerki będą m.in.: 
 prowadzić szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczestników/-czek projektu na 

terenie Gminy objętej zapytaniem, 
 przedmiot zamówienia będzie wykonywany osobiście bez możliwości zlecenia osobom 

trzecim, na podstawie umowy cywilno-prawnej w wymiarze 12 godzin dla jednej grupy 
szkoleniowej, w okresie realizacji mikrograntu tj. od podpisania umowy do 30.07.2019 r. 
Liczba grup szkoleniowych, z którymi będzie pracować trenerka/trener, będzie ustalana 
adekwatnie do potrzeb szkoleniowych w Gminie. 

2. Grupa docelowa: osoby powyżej 25 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Komprachcice, 
zarówno nieposiadający, jak i posiadający kompetencje obsługi komputera z dostępem do 
Internetu, w tym osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się (z 
niepełnosprawnościami). 

3. W zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników/-czek mikrograntu w Gminie objętej 
zapytaniem, szkolenia będą realizowane w następujących obszarach tematycznych:  
„Rodzic w Internecie”, Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w 
sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, 
„Kultura w sieci” 
w oparciu o scenariusze opracowane przez Fundację Instytut Pracy i Edukacji w ramach 
projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku 
życia w województwie śląskim i opolskim”, i udostępnionych w portalu internetowym 
Projektu „Obywatel.IT…” pod adresem: www.obywatel-it.com, w szczególności metodyk 
szkoleniowych w zakresie edukacji cyfrowej. 
 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80500000-9 – Usługi szkoleniowe 
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4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY: 
 przeprowadzenie szkoleń z wykorzystywaniem materiałów opracowanych przez Fundację 

Instytut Pracy i Edukacji w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji 
cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w województwie śląskim i opolskim”, 

 prowadzenie rejestracji uczestników na pierwszych zajęciach w oparciu o dokumenty 
udostępnione przez Zamawiającego, 

 dokumentowanie udziału w szkoleniach przez uczestniczki/-ków poprzez prowadzenie list 
obecności, 

 przeprowadzenie badania kompetencji na początku szkolenia i ankiety ewaluacyjnej na końcu 
modułu szkoleniowego, 

 terminowe rozliczanie się z zadań wg harmonogramu działań i przekazywania dokumentacji 
szkoleniowej Zamawiającemu, 

 wykonanie usług najwyższą sumiennością i starannością,  
 przyjęcia pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość świadczonej usługi, 
 obecność w miejscu organizacji szkolenia przez cały okres ich trwania.  

 
5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 przeprowadzenie rekrutacji uczestników do każdej grupy szkoleniowej, 
 przekazanie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania 

się do realizacji przedmiotu umowy,  
 zapewnienie miejsca odbywania się szkolenia i sprzętu komputerowego.  

 
6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 
od dnia podpisania umowy do 30.07.2019 r. 
Miejsce wykonania zamówienia: 
na terenie Gminy Komprachcice. 
 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, spełniające poniższe wymagania: 
Metodyczne: 

 Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi. 
 Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy. 
 Umiejętność wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym. 
 Umiejętność motywowania uczestników. 

Techniczne: 
 Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka,  rzutnik itp.) oraz 

urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony). 
 Umiejętność korzystania z Internetu. 
 Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie. 
 Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych. 
 Umiejętność tworzenia treści cyfrowych. 
 Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych. 
 Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych. 

   Doświadczenie: 
 Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń  lub warsztatów z 

zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w wymiarze minimum 50 godzin 
szkoleniowych w ciągu  ostatnich 3 lat. 
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Formalne: 
 Ukończenie kursu doskonalącego instruktorów przeprowadzonego przez Instytut Pracy i 

Edukacji z siedzibą w Gliwicach. 
 Osoba fizyczna lub osoba samozatrudniona (osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą). 
 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (zgodnie z Załącznikiem Nr 

1 do zapytania ofertowego) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
4. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się 

stosowania korektora. 
5. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej drogą mailową na adres: biuro@fleximind.pl. 
6. Zawartość oferty:  kompletna oferta musi zawierać: 

 Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) 
wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie 
(potwierdzonymi za zgodność z oryginałem). 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 
3 do zapytania ofertowego). 

 Kopia certyfikatu o ukończeniu kursu doskonalącego instruktorów przeprowadzonego 
przez Instytut Pracy i Edukacji z siedzibą w Gliwicach. 
 

9. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
Ofertę proszę przesłać drogą mailową na adres: biuro@fleximind.pl do dnia 30.09.2018 r. 
 

10. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO 
ZAMÓWIENIA 
Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN. 
 

11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
1. Oferty, które nie spełnią warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 7 niniejszego 

zapytania ofertowego lub nie będą kompletne zgodnie z pkt. 8 niniejszego zapytania 
ofertowego, zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej. 

2. Pozostałe oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: 
 Cena. 
 Doświadczenie. 
 Dyspozycyjność. 

 
12. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 

1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert: 
 Cena – 20 pkt. 
 Doświadczenie – 60 pkt.  
 Dyspozycyjność – 20 pkt. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. 

Kryterium nr 1 - „Cena oferty brutto” 
Liczba punktów = (C min / C of) X waga 20 pkt. 
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C min - najniższa cena spośród ofert 
C of - cena podana w ofercie. 
Maksymalna  możliwa do uzyskania liczba punktów to 20. 
 
Kryterium nr 2 - „Doświadczenie” 
Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie:  
Dh - liczba udokumentowanych godzin przeprowadzonych szkoleń,  
Dlpc - doświadczenie uzyskane w wyniku działań jako Latarnik/Latarniczka Polski Cyfrowej, 
Dozn - doświadczenie uzyskane w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. 
Kryterium Dh 
Liczba punktów = Dh = Dhof. / Dhmax. X waga 20 pkt. 
Dhof – liczba godzin podana w ofercie 
Dhmax – najwyższa liczba godzin spośród ofert 
Maksymalna  możliwa do uzyskania liczba punktów to 20.  
Kryterium Dlpc 
Liczba punktów 0 – Oferent/-ka nie zdobył doświadczenia w wyniku działań jako 
Latarnik/Latarniczka Polski Cyfrowej  
Liczba punktów 20 – Oferent/-ka zdobył/-a doświadczenie wyniku działań jako 
Latarnik/Latarniczka Polski Cyfrowej  
Maksymalna  możliwa do uzyskania liczba punktów to 20.  
Kryterium Dozn 
Liczba punktów 0 – Oferent/-ka nie posiada doświadczenia w pracy z osobami z 
niepełnosprawnościami  
Liczba punktów 20 – Oferent/-ka posiada doświadczenie w pracy z osobami z 
niepełnosprawnościami 
Maksymalna  możliwa do uzyskania liczba punktów to 20.  
 
Kryterium nr 3 – „Dyspozycyjność” 
Dyspozycyjność będzie podzielona na 2 kategorie:   
Ddk - ilość dni kalendarzowych, o które wcześniej należy poinformować Oferenta/-tkę o 
terminie realizacji przedmiotu zlecenia (tj. terminie realizacji szkolenia);  
Ddt - możliwość pracy w określone dni tygodnia i w określonych godzinach w ciągu dnia. 
Informację o dyspozycyjności Oferenta/-tki należy zawrzeć w Formularzu oferty (załącznik nr 
1 do zapytania ofertowego) 
Kryterium Ddk 
Liczba punktów = P X waga 
P - liczba przyznanych punktów w skali od 0 do 10 (przy czym liczba punktów = 10 oznacza 
ocenę najwyższą z możliwych): 
1-2 dni = 10 pkt 
3-4 dni = 7,5 pkt 
5-7 dni = 5 pkt 
Powyżej 7 dni = 2,5 pkt 
Maksymalna  możliwa do uzyskania liczba punktów to 10.  
Kryterium Ddt 
Liczba punktów 0 – Oferent/-ka nie deklaruje pracy we wszystkie dni od poniedziałku do 
soboty  
Liczba punktów 0 – Oferent/-ka nie deklaruje pracy w dowolnych godzinach w ciągu dnia 
Liczba punktów 5 – Oferent/-ka deklaruje pracę we wszystkie dni od poniedziałku do soboty  
Liczba punktów 5 – Oferent/-ka deklaruje pracę w dowolnych godzinach w ciągu dnia 
Maksymalna  możliwa do uzyskania liczba punktów to 10.  
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13. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym i zgodności z 
niniejszym zapytaniem ofertowym.  

2. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom/-kom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 
Zamawiającemu.  

4. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione 
Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.  
 

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
postępowania. 
 

15. UWAGI KOŃCOWE 
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a 
propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

 
Do zapytania ofertowego dołączono następujące załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty. 
2. Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Zatwierdził: 

21.09.2018 r.  
………………………………………………………………… 
(data, podpis) 
 


