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Bielsko-Biała, dn. 10 czerwca 2014 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 4/S/OWES/2014 

 

I. Zamawiający  

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  

ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała 

NIP: 547-11-44-391 

REGON: 070446520 

KRS: 0000143711 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych (według kodu CPV 80500000-9 –

usługi szkoleniowe) w ramach projektu pn. „OWES subregionu południowego” nr projektu 

POKL.07.02.02-24-013/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 – 

Wsparcie ekonomii społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum 

Przedsiębiorczości (Zamawiający) w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Bielsku-Białej.  

Usługa szkoleniowa świadczona będzie dla reprezentantów Podmiotów Ekonomii Społecznej 
posiadających siedzibę lub prawnie zarejestrowany oddział na terenie powiatów bielskiego, 
cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała.  

Przez Podmioty Ekonomii Społecznej (PES)  rozumie się spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów 
i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r. z późn. zm.), 
Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (według Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki).  

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Usługa szkoleniowa obejmuje opracowanie treści wykładów, przygotowanie treści materiałów 
szkoleniowych, a także przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z tematu – „Odpowiedzialność 
zarządu i komisji rewizyjnej w podmiotach ekonomii społecznej”. 

Przybliżony zakres zagadnień w ramach szkolenia: 

- obowiązki członków zarządów i komisji rewizyjnej (m.in. odpowiedzialność karno-skarbowa), 

- prawami i obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji w podmiotach ekonomii społecznej, 
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- uregulowania prawne dotyczące prowadzonej działalności, 

- dokumentacja związana ze sprawozdawczością i rachunkowością. 

Forma szkolenia: wykład i warsztat z zachowaniem przybliżonych proporcji: wykład – 80%; warsztat – 

20%  

Zamawiający planuje zorganizowanie 2 dwudniowych szkoleń – łącznie 4 dni szkoleniowe. 

Grupa docelowa to reprezentanci podmiotów ekonomii społecznej zainteresowani rozwojem swojej 

organizacji; liczebność grupy 10 – 18 osób. 

Dzień szkoleniowy obejmuje 8 godzin lekcyjnych oraz przerwy pomiędzy blokami szkoleniowymi. Co 
do zasady szkolenia odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00.  

Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia szkolenia w tym sprzęt, materiały 
i wyżywienie (w tym dla prowadzącego). 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie do zamówienia, o którym mowa powyżej na następujących polach 

eksploatacji: 

 utrwalanie na dowolnym nośniku informacji,  
 zwielokrotnianie dowolną techniką;  
 wprowadzanie do obrotu;  
 wprowadzanie do pamięci komputera; 
 publiczne odtwarzanie dowolną techniką. 

  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom.  

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia  

1. Zamówienie realizowane może być w 2014 i/lub 2015 roku. Zamawiający planuje organizację 
2 szkoleń z podanej tematyki. Jednak warunkiem zlecenia wykonania szkolenia będzie odpowiednia 
liczba chętnych na szkolenie, o czym Wykonawca będzie poinformowany przed ustalonym terminem 
szkolenia. 

 

2. Usługi zrealizowane będą w czasie i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Zakłada się, że 
szkolenia prowadzone będą w Biurze projektu w Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 367). Możliwe jest, że 
miejsce szkolenia zostanie ustalone w innym miejscu dogodnym dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 
(na obszarze realizacji projektu tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego  
oraz Miasta Bielsko-Biała). 

 

3.Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.  
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IV. Warunki udziału  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie przedmiotu 
zamówienia dla PES. Wymagane jest wykazanie trenera, który w okresie ostatnich dwóch lat 
przeprowadził minimum 250 h szkoleniowych o tożsamej lub podobnej tematyce do zakresu 
przedmiotu zamówienia dla co najmniej trzech różnych instytucji. Doświadczenie należy 
udokumentować wpisując odpowiednie informacje zawarte w zestawieniu stanowiącym zał. nr 3 do 
niniejszego zapytania  

b) oświadczą, że łączne zaangażowanie w realizację różnych zadań (w tym we wszystkich projektach 
NSRO), nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania 
miesięcznego limitu 240 godzin w trakcie trwania umowy (oświadczenie wg zał. nr 2)  

Niespełnienie wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.  

 

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązanie 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 przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

- pozostawaniu 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.  

 

Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.  

 

3. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu:  

a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 i w pkt 2 na 
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2. 

b) Doświadczenie Wykonawcy ocenia się na podstawie wypełnionego załącznika nr. 3 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - 
„nie spełnia”  
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V. Wymagane dokumenty  

1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1)  podpisany przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy.  

2. Formularz Oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - podpisane 
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

3. Formularz doświadczenia oferenta stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego - podpisane przez 
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

  

VI. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako 
załącznik nr 1) . Oferta powinna:  

- zawierać pełną nazwę oferenta,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON, numer KRS lub 
numer innego właściwego dla Wykonawcy rejestru,  

- być sporządzona w języku polskim,  

- treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie odrzucona,  

- zawierać cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez 

oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami (uwzględniając art. 43 ust.1 pkt 29 ustawy o VAT), 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i ma na celu podnoszenie kwalifikacji. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac 

i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres 

i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku,  

- zawierać załączniki dołączone do oferty (wg wzorów podanych przez Zamawiającego) .  

2. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.  

3. Termin związania ofertą: 30 dni od złożenia oferty.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 
prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami 
imiennymi.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej 
w niniejszym zapytaniu ofertowym dla złożenia oferty, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”,  
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- Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”, 

- Złożenie kolejnej oferty bez w/w dopisku jest równoznaczny z jej odrzuceniem. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, bez dokonania wyboru 
którejkolwiek z nich, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym 
przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. O tym fakcie poinformowani 
zostaną wszyscy Oferenci.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferentów.  

 

VII. Odrzucenie oferty  

Z postępowania zostaje odrzucona oferta:  

- jeżeli oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym,  

- jeżeli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień 
w wyznaczonym terminie,  

- jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,  

- jeżeli w stosunku do oferenta otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość,  

- jeżeli oferta została złożona po terminie,  

- jeżeli brak jest załączników bądź są wypełnione nieprawidłowo, 

- w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,  

- w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową,  

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.  

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert  

1. Ofertę należy złożyć w terminie do  26 czerwca 2014 r. do godziny 10.00:  

- osobiście w Biurze Zamawiającego (adres: ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała), – oryginał 
dokumentów bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy  

- drogą pocztową (Biuro Zamawiającego - adres: ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała z dopiskiem 
„Zapytanie ofertowe nr 4/S/OWES/2014)  – oryginał dokumentów bądź kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

- drogą mailową na adres owes@bcp.org.pl (ofertę stanowi zeskanowany formularz wniosku wraz 
z załącznikami) – ofertę uważa się za złożoną wyłącznie po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej od 
Zamawiającego na wysłanego maila zawierającego ofertę Wnioskodawcy.  

Liczy się data wpływu.  
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2. Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem www.owes.bcp.org.pl.  

4. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi 
na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego zaproszenia 
Zamawiający zamieści na stronie.  

 

IX. Ocena ofert  

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

- cena usługi 100 pkt  

Dodatkowe klauzule społeczne (Pd): 

- współpraca z PES  –  5 pkt: Wykonawca posiada status członka Podmiotu Ekonomii  Społecznej bądź 
też udokumentowane działania na rzecz trzeciego sektora (w szczególności działań na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym)  - udokumentowaniem będzie przedstawienie stosownych 
zaświadczeń. 

- zatrudnianie przynajmniej jednej osoby niepełnosprawnej, bezrobotnej lub osoby, o których mowa 

w przepisach o zatrudnieniu socjalnym  w ciągu ostatnich 6 m-cy liczonych od dnia złożenia oferty –  

5 pkt – udokumentowaniem będzie złożenie stosownego oświadczenia. 

2. Oferta z najniższą ceną usługi otrzymuje 100 punktów. Oferta z wyższą ceną otrzyma 
proporcjonalnie mniej punktów.  

Liczba punktów będzie liczona wg wzoru:  

Pn (C)  = Cmin/Cn x Max (C)  

Pn (C)  – liczba punktów jakie otrzyma oferta „n” za kryterium „cena usługi”  

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert  

Cn – cena oferty „n”  

Max (C)  – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ”cena usługi”, 
tj. 100 punktów 

 

3. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbą punktów wg wzoru 

Pn (O)  = Pn (C) + Pd 

Pn (O)  – liczba punktów jakie otrzyma oferta „n” za wszystkie kryteria  

Pn (C)  – liczba punktów jakie otrzyma oferta „n” za kryterium „cena usługi”  

Pd – punkty przyznawane za dodatkowe klauzule społeczne tj. max 10 punktów 

 

4. W przypadku gdy oferty z jednakową najwyższą punktacją, posiadają jednakowe ceny usługi, 
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie 
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określonym w wezwaniu. Wykonawca składając ofertę dodatkową nie może zaoferować ceny wyższej 
niż zaoferowana w złożonych ofertach.  

5. Ocena punktowa będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji składanych oświadczeń/zaświadczeń.  

2. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

 

XI. Dodatkowe informacje  

1. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.  

2. Płatnikiem będzie:  

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  

ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała 

NIP: 547-11-44-391 

REGON: 070446520 

KRS: 0000143711 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed 
upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści 
zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert, jak 
również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: www.owes.bcp.org.pl.  

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany 
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian 
w ofercie.  

4. Zamawiający i Wykonawca porozumiewają się w formie pisemnej oraz za pomocą poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.  

5. Dodatkowych informacji udziela Marcin Sanetra pod numerem telefonu 33 496 02 11 lub pod 
adresem email: marcin.sanetra@bcp.org.pl.  

 

XII. Załączniki  

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.  

2. Oświadczenia - Załącznik Nr 2.  

3. Doświadczenie oferenta – Załącznik Nr 3. 

 


