
 

 

 

Kraków, 17.10.2018r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

na świadczenie usługi trenerskiej dla uczestników projektu pn.  

„Promocja potencjału gospodarczego bio regionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 

nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00 

 
Rodzaj zamówienia: usługa 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych 

ul. Cegielniana 4a 

30-404 Kraków  
NIP: 6772331705 

REGON: 120996185 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

a) Opis przedmiotu zamówienia publicznego:  

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie usługi trenerskiej podczas warsztatów 

organizowanych przez Fundację Inicjatyw Innowacyjnych w ramach projektu pn. „Promocja potencjału 

gospodarczego bio regionu małopolska na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)". 

Warsztaty trwał będą łącznie 4 dni (1 cykl). Planuje się uczestnictwo 15 osób.  

b) Wspólny Słownik Zamówień: 

 80000000-4   -   Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 80500000-9   -   Usługi szkoleniowe 

c) Termin realizacji zamówienia:  

 6.12.2018r. 

 7.12.2018r. 

 13.12.2018r. 

 14.12.2018r. 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

a) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymienionych w ofercie, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

przedmiotowego zamówienia, 

c) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków wymienionych w pkt. a – c.  

 

 

d) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

 

Wykonawca składa oświadczenie dot. braku powiązań stanowiące załącznik nr 3. 

 

 

e) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia: 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. Wykonawcy dysponują minimum 1 trenerem, który 

będzie oddelegowany do prowadzenia warsztatów, spełniającym poniższe warunki: 

 posiada wykształcenie wyższe; 

 posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń; 

 posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w tematyce tożsamej z zakresem warsztatów 

określonym w pkt. 5 załącznika nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 posiada certyfikat ICF lub równoważny, poświadczający kompetencje trenerskie. 



 

 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę punktu e) według formuły spełnia / nie spełnia – na podstawie 

analizy informacji zawartych w załączniku nr 6 (CV trenera) wraz z dowodami poświadczającymi posiadane 

wykształcenie (dyplom) oraz doświadczenie (np. świadectwa pracy, referencje, protokoły odbioru, certyfikaty). Z treści 

załączonych do oferty Wykonawcy poświadczeń i informacji w  CV mających na celu potwierdzenie spełniania przez 

niego warunków, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunki spełnia. 

 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 

1) Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: 

A. cena brutto – waga 90%, 

B. klauzula społeczna – waga 10%. 

 

2) Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę 

punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór: 

K = A + B 

gdzie: 

A - Liczba punktów za kryterium: A 

B - Liczba punktów za kryterium: B 

K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę. 

 

3) A - Cena oferty 
Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca z formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2.  

Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru: 

A = (Am : Ac) x 90 pkt, gdzie: 

              A = liczba punktów za kryterium cena; 

Am = najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł) 

Ac = cena oferty ocenianej (w zł). 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 90 pkt. 

 

4) B – Klauzula społeczna 
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania 

kryterium określonego jako klauzula społeczna. W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów 

społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) 

kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych. 

 

Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu 

zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z 

niżej wymienionych grup 

 osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.)); 

 bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868); 

 osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783); 

 osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez 

zatrudnienia; 

 osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących 

członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749). 

 

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania 

usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) na czas realizacji umowy. Na etapie oceny ofert spełnianie 

kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium 

dot. klauzuli społecznej”. 

 



 

 

 

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji 

niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie 

umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).  

 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

- spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 10 punktów; 

- brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 punktów; 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 10 pkt. 

 

5) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów. 

 
5. ZMIANA UMOWY  

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian 

nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

 
6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE 

www.fii.org.pl 

 
7. FORMA SKŁADANIA OFERT 

a) Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej. 

b) Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 

 Ofertę  (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2); 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3); 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS). 

 CV trenera (załącznik nr 6) 

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2018r. do godz. 9.00 w formie 

 elektronicznej na adres: krzysztof.zielinski@fii.org.pl 

lub   

 pisemnej na adres:  

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych, ul. Cegielniana 4a, 30-404 Kraków 

b) Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.  

c) Ofert dostarczane w innej formie niż elektronicznej powinny znajdować się w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

oferta na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu ProBio. 

 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (okres obowiązywania oferty nie mniej niż 2 miesiące): 

a) Okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 
10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa 

powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 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, 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.   

 

11. UWAGI KOŃCOWE  

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy (unieważnienia 

postępowania), jeżeli: 

- nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego; 

http://www.fii.org.pl/
mailto:krzysztof.zielinski@fii.org.pl


 

 

 

- cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków przeznaczonych przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia; 

- wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

- postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej umowy. 

b) 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.  

c) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału  w postępowaniu.  

d) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert 

poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych  z prawdą.  

e) Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

f) Cena oferty powinna być wyrażona wyłącznie w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

g) Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie 8 nie zostaną rozpatrzone.  

h) Oferty nie spełniające wymagań formalnych określonych postanowieniami  niniejszego zapytania będą odrzucane. 

i) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego 

terminie oraz wymaganej formie może być podstawą do odrzucenia oferty.  

j) W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający dopuszcza dokonanie uzupełnienia brakujących załączników do 

zaproszenia (SIWZ), z wyjątkiem załącznika Oferta. W przypadku braku wymaganych załączników, bądź też nie 

uzupełnienia w określonym terminie, bądź uzupełnienia  w sposób wadliwy, Zamawiający może dokonać 

odrzucenia oferty. 

k) Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk 

horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans  i niedyskryminacji, 

społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych). 

l) Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 

r. Nr 113, poz. 759 ze z późn. zmianami). 

m) Oferent jest odpowiedzialny za jakość prac, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w 

przedmiocie zamówienia. 

n) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1k.c.  

o) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia 

z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

p) 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 z wymaganiami.  

q) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

r) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

s) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy  o realizację przedmiotu niniejszego 

zapytania.  

t) Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający przekazuje Wykonawcom drogą 

elektroniczną. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom może odbywać się: 

 pisemnie 

 elektronicznie. 

u) Pytania do treści niniejszego zapytania : 

 Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający obowiązany 

jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania 

ofert. 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom zamieszczając na stronie 

internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w treści zapytania: w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść 

niniejszego zapytania. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, umieszczając ją  na stronie internetowej. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla 

Wykonawców. 

 Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w 

ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania.  O przedłużeniu terminu składania 



 

 

 

ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, umieszczając tę informacje na swojej 

stronie internetowej.  

 
12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

 

Krzysztof Zieliński 

tel. +48 661 109 674  

e-mail: krzysztof.zielinski@fii.org.pl 

mailto:krzysztof.zielinski@fii.org.pl

