
 

Konin, dnia 21.12.2016 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” nr 

RPWP.06.03.01-30-0038/15 realizowanego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach procedury  

zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020  Miasto Konin zaprasza do złożenia oferty na organizację i 

przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu.  

 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm).  
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Konin, 

Plac Wolności 1, 

62-500 Konin 

Tel. 063 240 11 11 

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl 

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

oraz 

 www.konkurencyjnosc.gov.pl 

2. Strona internetowa projektu: www.konin.eu/dotacjeum 

3. Biuletyn Informacji Publicznej 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu  

„Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”  nr  RPWP.06.03.01-30-0038/15 w terminie 16.01. – 
10.02.2017 r.  tj.:  
 

- przeprowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dotyczących zagadnień związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

- omawianie z uczestnikami projektu planowanych działalności gospodarczych i doradztwo  

w tym zakresie, 

- doradztwo w zakresie sporządzania biznes planu przez uczestników projektu, 

- przeprowadzenie testów sprawdzających oraz ankiet wraz z raportem. 

 



 

 

Nomenklatura (kod) wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

 

Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa indywidualnego:  

 

 
UWAGA: 

Harmonogram  szkoleń i doradztwa stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego.  

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 
 

 
 

j.m. 

 
Liczba 

 

1 

 

ABC prowadzenia działalności gospodarczej – szkolenie w 
wymiarze 46 godz. dla 2 grup (22 osoby w każdej), łącznie 44 
osoby. 
 

Program: informacje dot. zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej (formy prawne dg), praktyczna wiedza dot. praw i 

obowiązków nałożonych przez instytucje: ZUS, Urząd Skarbowy, 

Inspekcja Pracy, Sanepid itd., podstawy marketingu, 

prowadzenia księgowości, programy użytkowe np. księgowe  i 

kadrowe, zagadnienia dot. funduszy unijnych, innowacji w 

przedsiębiorstwie, inteligentnych specjalizacji w Wlkp. i OZE.  

Godzina 

(60 min) 

92 

2 

Doradztwo indywidualne z zakresu wiedzy merytorycznej do 
prowadzenia działalności gospodarczej –w wymiarze 1 godz. 
dla każdej z 44 osób 
 

Program: j.w. według indywidualnych potrzeb uczestników 

Godzina 

(60 min) 

44 

3 

Szkolenie z zakresu sporządzenia biznes planu w wymiarze 32 
godz. dla 2 grup (22 osoby w każdej), łącznie 44 osoby. 
 

Program: zasady konstrukcji i etapy przygotowania biznes 

planu, analiza otoczenia, branży, konkurencji ,analiza SWOT, 

działania marketingowe, analiza finansowa, planowanie 

nakładów inwestycyjnych, analiza kosztów, przychodów, bilans, 

rachunek wyników, przepływy finansowe, analiza ryzyka, 

zasady dot. rozliczania dotacji inwestycyjnej.  

Godzina 

(60 min) 

64 

4 

Doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznes 
planu w tym konsultacje tematyczne i pomoc ad hoc  w 
wymiarze 1 godz. dla każdej z 44 osób. 
 

Program: j.w. według indywidualnych potrzeb uczestników 

Godzina 

(60 min) 

44 



 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Wyłoniony Wykonawca najpóźniej w ciągu 2 dni od podpisania umowy zobowiązany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu Program szkoleń, który zawierał będzie miejsce prowadzenia zajęć, 

numery sal dydaktycznych, bloki tematyczne, osoby prowadzące zajęcia. Program stanowił będzie 

załącznik do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia: 

• List Obecności uczestników na szkoleniach, na każdy dzień osobno, wg wzoru określonego 

przez Zamawiającego,  

•  Indywidualnych Kart Doradztwa, 

• Testów wiedzy/umiejętności dot. prowadzenia działalności gospodarczej – 2 razy w trakcie 

szkoleń (na początku i po zakończeniu wsparcia), 

• Ankiet badających poziom motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej - 2 razy w 

trakcie szkoleń (na początku i po zakończeniu wsparcia) wraz z raportem. 

3. Zamawiający wymaga, aby szkolenia trwały nie dłużej niż 8 godzin dziennie z uwzględnieniem 15 – 

minutowych przerw  w dniach od poniedziałku do soboty.  
4. Wykonawca zapewni wyposażenie uczestników w materiały szkoleniowe, niezbędne do 

prawidłowej realizacji szkolenia, materiały piśmiennicze oraz w materiały dydaktyczne – 

przydatne w przyswajaniu i utrwalaniu zdobytej przez uczestników wiedzy, tj.: 

a) skrypty szkoleniowe – w wersji drukowanej (minimum zbindowane);  

b) materiały piśmiennicze – notatniki, długopisy. 

5. Wykonawca zapewni na terenie Miasta Konin salę wykładową wyposażoną w sprzęt techniczny 

konieczny do przeprowadzenia szkoleń, tj. rzutnik, laptop, ekrany, tablice itp.   

6. Wykonawca podczas szkoleń zapewni Uczestnikom catering: kawa, herbata, kanapki (nie dotyczy 

doradztwa indywidualnego).  

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania przebiegu szkoleń w postaci zdjęć, które 

przekaże w formie elektronicznej zleceniodawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o 

przypadkach nieobecności na szkoleniu Uczestników Projektu, nie zgłaszaniu się tych osób na 

doradztwo indywidualne lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/doradztwie w trakcie jego 

trwania. 

9. Sale wykładowe oraz wszelkie dokumenty i materiały szkoleniowe związane z projektem, w tym: 

umowy, ankiety, testy, materiały piśmiennicze, szkoleniowe, listy obecności dzienniki zajęć i inne 

powinny zostać oznakowane logotypami: znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu, znak UE 

z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego oraz herb województwa wielkopolskiego (wzory 

dostępne są na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja) .  

10. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać:  

a.  każdemu uczestnikowi projektu: 

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (oddzielnie za każdy blok szkoleniowy), 

- zaświadczenie u udziale we wsparciu doradczym (oddzielnie za każde wsparcie), 

- opinię o Uczestniku Projektu w zakresie motywacji i gotowości do prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

- wynik testu wiedzy/umiejętności dot. prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

b. Zamawiającemu: 

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przez Uczestników Projektu (oddzielnie za każdy blok 

szkoleniowy), 

- zaświadczenie o udziale we wsparciu doradczym (oddzielnie za każde wsparcie), 

- opinię o Uczestniku Projektu w zakresie motywacji i gotowości do prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

- wynik testu wiedzy/umiejętności dot. prowadzenia działalności gospodarczej. 



 

Dokumenty wymienione powyżej wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do umowy. 

- list obecności ze szkoleń i karty potwierdzające przeprowadzenia doradztwa indywidualnego, 

- dzienniki zajęć, 

- zdjęć wykonanych podczas zajęć na płycie CD, 

- po jednym egzemplarzu skryptów szkoleniowych stosowanych na zajęciach, 

- po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis), 

- potwierdzenia odbioru przez Uczestników Projektu materiałów i skryptów szkoleniowych, usług 

cateringowych.   

11. Zamawiający wymaga od wyłonionego Wykonawcy: 

-  wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 

- wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (zgodnie z art. 18 Ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 

143, z późn. zm.).   

12. Zamawiający dopuszcza: 

a) zmianę osób prowadzących szkolenia/doradztwo pod warunkiem, że osoba zastępująca spełni 

określone przez Zamawiającego wymagania określone w zapytaniu ofertowym.   Każda zmiana 

prowadzącego szkolenia czy doradztwo musi być zatwierdzona przez Zamawiającego na 

piśmie,  

b) zmianę harmonogramu szkoleń i doradztwa przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego 

liczby godzin i terminów ich zakończenia. Zmiana harmonogramu musi być zatwierdzona na 

piśmie przez Zamawiającego.   

 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIENIA 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki określone 

przez Zamawiającego: 

 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, m.in. musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę 

instytucji szkoleniowej oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 

(dot. usług doradczych).   

Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego 

wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiącym załącznik nr 2 do Oferty cenowej, a także dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków, o których mowa w pkt. VI. 

 

2. posiada wiedzę i doświadczenie tj. powinien udokumentować realizację w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie min. 3 szkoleń połączonych z doradztwem o tematyce opisanej w przedmiocie 

zamówienia o łącznej wartości min. 40.000,00 zł. (brutto).  

Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego 

wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiącym załącznik nr 2 do Oferty cenowej, a także dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków, o których mowa w pkt. VI. 

 



 

 

3. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:  

a/do przeprowadzenie szkoleń w poszczególnych blokach tematycznych, 

b/do przeprowadzenia doradztwa opisanego w przedmiocie zamówienia. 

Na każdy blok tematyczny szkoleń i doradztwa musi być minimum 1 osoba, która  posiadać: 

- wykształcenie wyższe, 

- doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. trzech szkoleń lub doradztwa  

w tematyce objętej przedmiotem niniejszego zamówienia lub podobnej.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę osoby, która będzie prowadziła 

więcej niż jeden blok tematyczny szkolenia, o ile będzie posiadała wymagane doświadczenie w 

każdym z tych tematów.  

Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego 

wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiącym załącznik nr 2 do Oferty cenowej, a także dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków, o których mowa w pkt. VI. 

 

 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU 
POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZEŃ. 
 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V , do 

oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Oferty cenowej), 

2) wykaz zrealizowanych usług (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Oferty cenowej) 

wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.  

3) wykaz osób zaangażowanych do przeprowadzenia szkoleń/doradztwa z wymienionym 

doświadczeniem zawodowym związanym z tematem zamówienia (na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 4 do Oferty cenowej) oraz kserokopie poświadczonych za 

zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających deklarowane wykształcenie, 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób prowadzących szkolenia/doradztwo 

zawodowe. 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeń z udziału w postępowaniu (na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 5 do Oferty cenowej). 

5) kopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oraz wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (dot. usług doradczych).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

 

- cena wykonania zamówienia –  60% 

- liczba przeprowadzonych szkoleń i doradztwa dla osób bezrobotnych w tym samym bądź 

podobnym zakresie tematycznym w projektach finansowanych ze środków unijnych – 40% 

 

 

Sposób obliczania oceny oferty: 
(cena najniższa/cena oceniana) x 100 pkt. x 60% 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

Sposób obliczania oceny za liczbę przeprowadzonych szkoleń i doradztwa dla osób bezrobotnych w 

tym samym bądź podobnym zakresie tematycznym w projektach finansowanych ze środków 

unijnych: 

(liczba szkoleń oceniana/liczba szkoleń najwyższa) x 100 pkt. x 40% 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

 

VIII. TERMIN, MIEJSCA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY. 

1. Ofertę wraz z formularzem cenowym oraz wymaganymi załącznikami i dokumentami należy 

złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do 

30.12.2016 r.   

2. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, Biuro 

Interesanta (Stanowisko nr 2). 

3. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą usługi 

stanowiącej przedmiot zamówienia i nazwą Wykonawcy - osobiście lub za pośrednictwem poczty 

i firm kurierskich na adres Zamawiającego, 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

 

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKLUCZEŃ  

1. Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać udzielone 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 

2. W przypadku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie on wykluczony z postępowania.  

3. W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu należy do ofert 

dołączyć załącznik nr 5. 

 

 

 

X. INNE INFORMACJE: 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z 

warunkami podanymi poniżej: 

•  zmiana terminu wykonania zamówienia, 

•  udzielenie Wykonawcy zamówienia dodatkowego/uzupełniającego. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli:  

a) nie złożono żadnej ważnej oferty odpowiadającej warunkom udzielania zamówienia określonym  

przez Zamawiającego, 

  b)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, 

  c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że prowadzenie   

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest niecelowe, 

  d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.  

3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące 

wyliczenia ceny usługi jeżeli zaoferowana cena usługi wyda się rażąco niska w stosunku do wartości 

zamówienia.  

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów.  

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

7. Termin związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dnia od ostatecznego terminu składania ofert. 

8. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Marlena Tulejko-Nożewska,  

tel. 063 240 12 79. 

 

XII. Załączniki 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Harmonogram szkoleń 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oferta cenowa 
 Załącznik nr 1 do oferty cenowej – Formularz cenowy zamówienia 

Załącznik nr 2 do oferty cenowej – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 do oferty cenowej – Wykaz zrealizowanych usług  

Załącznik nr 4 do oferty cenowej – wykaz osób zaangażowanych do przeprowadzenia 

szkoleń/doradztwa 

Załącznik nr 5 do oferty cenowej – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy 

 

 

 

 



 

       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

HARMONOGRAM  SZKOLEŃ 
 

I blok –  ABC prowadzenia działalności gospodarczej – szkolenie w wymiarze 46 godz. dla 2 grup (22 
osoby w każdej), łącznie 44 osoby. 

 

Grupa Data/Termin Zakres godzin Liczba godzin  

Grupa  

nr 1 

 
od 16.01. do 21.01.2017 r. 

 
(szczegółowy rozkład dni 

zostanie podany w umowie) 
 
 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-14.00 6 

 
razem 

 
46 

Grupa 

nr 2 

 

od 16.01. do 21.01.2017 r. 

(szczegółowy rozkład dni 
zostanie podany w umowie) 

 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-14.00 6 

 
razem 

 
46 

 
 
 

II     blok   –     Szkolenie z zakresu sporządzenia biznes planu w wymiarze 32 godz. dla 2 grup (22 osoby w 
każdej), łącznie 44 osoby. 
 

Grupa Data Zakres godzin 
Liczba godzin 

lekcyjnych 

Grupa  

nr 1 

 
od 30. 01.do 02. 02.2017 r. 

 
(szczegółowy rozkład dni 

zostanie podany w umowie) 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

razem 32 
Grupa 

nr 2 

Od 30. 01.do 02. 02.2017 r. 
 

(szczegółowy rozkład dni 
zostanie podany w umowie) 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

08.00-16.00 8 

razem 32 

 
 



 

HARMONOGRAM  DORADZTWA  INDYWIDUALNEGO 
 
 

Wykonawca zapewni przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w wymiarze godzin  

i okresie opisanym w harmonogramie oraz po  uzgodnieniu przez poszczególnych 

Uczestników Projektu z osobami prowadzącymi doradztwo. 

 

 

Tematyka doradztwa 
Liczba 

osób 

Godziny na 

osobę 
Okres prowadzenia 

Doradztwo indywidualne z zakresu 
wiedzy merytorycznej do prowadzenia 
działalności gospodarczej –w wymiarze 1 
godz. dla każdej z 44 osób 

 

44 1 
23.01.-27.01.2017 r. 
 

 

Doradztwo indywidualne w zakresie 
sporządzania biznes planu w tym 
konsultacje tematyczne i pomoc ad hoc  
w wymiarze 1 godz. dla każdej z 44 osób. 

 

44 1 
03.02.-08.02.2017 r. 
 

 

 

 
*Wykonawca dopuszcza zmiany w harmonogramie co do terminów szkoleń/doradztwa i zakresu godzin przy 

zachowaniu odpowiedniej łącznej liczby godzin. Zmiana wymaga pisemnej zgodny Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA CENOWA 

   
  

Nazwa Wykonawcy .........................................................................  

Adres................................................................................................  

Telefon .............................................................................................  

REGON .............................................................................................  

NIP ...................................................................................................  

E-mail............................................................................................... 

 

 

Urząd Miejski w Koninie 
Plac Wolności 1 
62-500 Konin 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej w ramach 

projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 

realizowanego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość umieszczonego na 

stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz www.konin.eu/dotacjeum oferuję: 

 

1. Wykonanie zamówienia za cenę ...................................złotych (netto)+.........................zł podatek 

VAT = ..........................................złotych (brutto), słownie: .................................................................. 

 

1. Przedmiot zamówienia wykonam w wymaganym terminie: od dnia  10 stycznia do dnia 24 lutego 

2017 r.  

 

2. Oświadczam, że zapoznał (am/em) się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskał (am/em) konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

 

3. W przypadku wybrania naszej ofert jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia 

pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

4. Załączniki do niniejszej oferty: 

 

/1/............................................... 

/2/............................................... 

/3/............................................... 

/4/............................................... 

 

 
...............................................   .................................................................................................. 

Miejscowość, data  (pieczęć i podpis pełnomocnego Przedstawiciela  

                                       Składającego ofertę) 



 

Załącznik nr 1 do Ofert cenowej  

 

FORMULARZ CENOWY ZAMÓWIENIA 

dot. szkoleń i doradztwa organizowanych przez Miasto Konin w ramach projektu  

„Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

 

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLEŃ I DORADZTWA: 
NETTO:     ................   

VAT:         ................    
BRUTTO:  ............... 

 

 

 

 

 
...............................................   .................................................................................................. 

Miejscowość, data  (pieczęć i podpis pełnomocnego Przedstawiciela  

                                       Składającego ofertę) 

 

 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 
 

 
 

j.m. 

 
Liczba 

 
Cena jednostkowa w zł 

Wartość 
w zł 

 

 
netto brutto netto brutto 

 

1 

 

ABC prowadzenia działalności 

gospodarczej – szkolenie w 

wymiarze 46 godz. dla 2 grup (22 

osoby w każdej), łącznie 44 osoby. 

 

Godzina 

 

92     

2 

Doradztwo indywidualne z zakresu 

wiedzy merytorycznej do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej –w wymiarze 1 godz. 

dla każdej z 44 osób 

godzina 

44     

3 

Szkolenie z zakresu sporządzenia 

biznes planu w wymiarze 32 godz. 

dla 2 grup (22 osoby w każdej), 

łącznie 44 osoby. 

godzina 

64     

4 

Doradztwo indywidualne w zakresie 

sporządzania biznes planu w tym 

konsultacje tematyczne i pomoc ad 

hoc  w wymiarze 1 godz. dla każdej z 

44 osób 

godzina 

44     

RAZEM   



 

 

Załącznik nr 2 do Ofert cenowej 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

Składając ofertę cenową na organizacją szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Bądź przedsiębiorcą 

w Koninie – dotacja czeka” nr RPWP.06.03.01-30-0038/15  ja, niżej podpisany/a: 

..................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy i adres) 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

oświadczam, że spełniam warunki określone w Zapytaniu ofertowym dotyczące*: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu przedmiotu zamówienia, 

3) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom/a 

odpowiedzialności z art.297 Kodeksu Karnego. 

 
   
 
 
 

...............................................   .................................................................................................. 

Miejscowość, data  (pieczęć i podpis pełnomocnego Przedstawiciela  

                                       Składającego ofertę) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Oferty cenowej 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG  

 

Lp. Nazwa usługi szkoleniowo-

doradczej 

Zleceniodawca Wartość usługi Termin realizacji 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 

 

 

 

...............................................   .................................................................................................. 

Miejscowość, data  (pieczęć i podpis pełnomocnego Przedstawiciela  

                                       Składającego ofertę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Oferty cenowej 

 

 

 WYKAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ/DORADZTWA 

 

Imię i nazwisko 
oraz zakres wykonywanej 
czynności 

Wykształcenie Doświadczenie zawodowe 
(zakres usługi, dla kogo  i w jakim 

okresie) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Uwaga: 

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia  

i doświadczenia zawodowego. 

 

 

...............................................   .................................................................................................. 

Miejscowość, data  (pieczęć i podpis pełnomocnego Przedstawiciela  

                                       Składającego ofertę) 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 do Oferty cenowej 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

 

Składając ofertę cenową na organizacją szkoleń w ramach projektu „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – 

dotacja czeka” nr RPWP.06.03.01-30-0038/15  ja, niżej podpisany/a: 

......................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy i adres) 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniom, o których mowa w pkt. IX Zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 

...............................................   .................................................................................................. 

Miejscowość, data  (pieczęć i podpis pełnomocnego Przedstawiciela  

                                       Składającego ofertę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 
UMOWA  Nr   ……………....../ 2016 

 
Zawarta w dniu ...............  2016 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności  

1 pomiędzy Miastem Konin, NIP: …………………………………….. 
reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………… – Prezydenta Miasta Konina, 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” , 

 

a ………………………………… 

 

reprezentowanym przez: 

 

1. .............................................................. 

 

2. .............................................................. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia szkoleń 

oraz związanego z nimi doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu „Bądź 

przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” nr RPWP.06.03.01-30-0038/15, współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  zgodnie z zapisami 

SIWZ i złożonej oferty.  

2. Szkolenia i doradztwo odbędą się w ramach zadania: Diagnoza kompetencji oraz szkolenie i 

doradztwo.  

3. Szkolenia i doradztwo będą sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

dotacji z budżetu państwa oraz wkładu własnego Zamawiającego.  

 

§ 2 
Umowa obowiązuje od dnia …………..do ......................2016 r. 

 
§ 3 

1. Na potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy oraz dostarczenia wszystkich wymaganych 

dokumentów zostanie sporządzony protokół odbioru. 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie 

umowne zgodnie z ofertą wykonawcy w wysokości: .......................................................zł(brutto), 

słownie:.......................................................... .....................................................................zł, w tym 

podatek od towarów i usług VAT naliczony wg obowiązujących stawek, zgodnie z Formularzem 

cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Należność za przedmiot umowy regulowana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po wykonaniu zamówienia w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Faktura będzie 

obejmować wyszczególnienie ilości godzin i wartość dla poszczególnych szkoleń i doradztwa.   



 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego uregulowania należności, w zależności od 

otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, co nie jest 

traktowane jako zaległość i nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek za zwłokę. 

 

§ 4 
 

Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawuje: Wydział Działalności 

Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością. 

2) Przeprowadzenia szkoleń i doradztwa indywidualnego w następującym zakresie:   

a) Szkolenie ABC prowadzenia działalności gospodarczej –w wymiarze 46 godz. dla 2 grup (22 

osoby w każdej), łącznie 44 osoby (92 godziny) 

b) Doradztwo indywidualne z zakresu wiedzy merytorycznej do prowadzenia działalności 

gospodarczej –w wymiarze 1 godz. dla każdej z 44 osób (44 godziny) 

c) Szkolenie z zakresu sporządzenia biznes planu w wymiarze 32 godz. dla 2 grup (22 osoby w 

każdej), łącznie 44 osoby (64 godziny). 

d) Doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznes planu w tym konsultacje 

tematyczne i pomoc ad hoc  w wymiarze 1 godz. dla każdej z 44 osób (44 godziny) 

 

3) Przeprowadzenia szkoleń oraz związanego z nimi doradztwa zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem szkoleń i doradztwa indywidualnego, stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy oraz Programem szkoleń stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.   

4) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia: 

• List Obecności uczestników na szkoleniach, na każdy dzień osobno, wg wzoru określonego w 

Załączniku nr 3 do umowy 

•  Indywidualnych Kart Doradztwa, 

• Testów wiedzy/umiejętności dot. prowadzenia działalności gospodarczej – 2 razy w trakcie 

szkoleń (na początku i po zakończeniu wsparcia), 

• Ankiet badających poziom motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej - 2 razy w 

trakcie szkoleń (na początku i po zakończeniu wsparcia) wraz z raportem. 

5) Zamawiający wymaga, aby szkolenia trwały nie dłużej niż 8 godzin dziennie z uwzględnieniem 

15 – minutowych przerw  w dniach od poniedziałku do soboty.  

6) Wykonawca zapewni wyposażenie uczestników w materiały szkoleniowe, niezbędne do 

prawidłowej realizacji szkolenia, materiały piśmiennicze oraz w materiały dydaktyczne – 

przydatne w przyswajaniu i utrwalaniu zdobytej przez uczestników wiedzy, tj.: 

• skrypty szkoleniowe – w wersji drukowanej (minimum zbindowane);  

• materiały piśmiennicze – notatniki, długopisy. 

7) Wykonawca zapewni na terenie Miasta Konin salę wykładową wyposażoną w sprzęt 

techniczny konieczny do przeprowadzenia szkoleń, tj. rzutnik, laptop, ekrany, tablice itp.   

8) Wykonawca podczas szkoleń zapewni Uczestnikom catering: kawa, herbata, kanapki (nie 

dotyczy doradztwa indywidualnego).  

9) Wykonawca zobowiązany będzie do dokumentowania przebiegu szkoleń w postaci zdjęć, 

które przekaże w formie elektronicznej zleceniodawcy. 

10) Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego w formie 

pisemnej o przypadkach nieobecności na szkoleniu Uczestników Projektu, nie zgłaszaniu się 

tych osób na doradztwo indywidualne lub też rezygnacji z uczestnictwa w 

szkoleniu/doradztwie w trakcie jego trwania. 



 

11) Sale wykładowe oraz wszelkie dokumenty i materiały szkoleniowe związane z projektem, w 

tym: umowy, ankiety, testy, materiały piśmiennicze, szkoleniowe, listy obecności dzienniki 

zajęć i inne powinny zostać oznakowane logotypami: znak Funduszy Europejskich z nazwą 

Programu, znak UE z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego oraz herb województwa 

wielkopolskiego (wzory dostępne są na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja) 

.  

12) Wykonawca zobowiązany będzie przekazać:  

a.  każdemu uczestnikowi projektu: 

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (oddzielnie za każdy blok szkoleniowy), 

- zaświadczenie u udziale we wsparciu doradczym (oddzielnie za każde wsparcie), 

- opinię o Uczestniku Projektu w zakresie motywacji i gotowości do prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

- wynik testu wiedzy/umiejętności dot. prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dokumenty wymienione powyżej wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do umowy. 

 

b. Zamawiającemu: 

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przez Uczestników Projektu (oddzielnie za każdy blok 

szkoleniowy), 

- zaświadczenie o udziale we wsparciu doradczym (oddzielnie za każde wsparcie), 

- opinię o Uczestniku Projektu w zakresie motywacji i gotowości do prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

- wynik testu wiedzy/umiejętności dot. prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dokumenty wymienione powyżej wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do umowy. 

- list obecności ze szkoleń i karty potwierdzające przeprowadzenia doradztwa indywidualnego, 

- dzienniki zajęć, 

- zdjęć wykonanych podczas zajęć na płycie CD, 

- po jednym egzemplarzu skryptów szkoleniowych stosowanych na zajęciach, 

- po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis), 

- potwierdzenia odbioru przez Uczestników Projektu materiałów i skryptów szkoleniowych, usług 

cateringowych.   

 

§ 6. 
Zamawiający wymaga od wyłonionego Wykonawcy udokumentowania: 

1.  wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 

2. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (zgodnie z art. 18 Ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 

143, z późn. zm.).   

§ 7. 
1. Zamawiający dopuszcza:  

1) zmianę osób prowadzących szkolenia oraz związane z nimi doradztwo pod warunkiem, że 

osoba zastępująca spełni określone przez Zamawiającego wymagania określone w SIWZ. 

Każda zmiana prowadzącego szkolenia czy doradztwo musi być zatwierdzona przez 

Zamawiającego i zatwierdzona na piśmie,  

2) zmianę harmonogramu szkoleń i doradztwa, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, przy 

zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego terminów ich zakończenia. Zmiana 

harmonogramu musi być zatwierdzona na piśmie przez Zamawiającego. 

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 pkt. 1) i 2)  nie wymagają dokonania zmiany umowy w formie 

aneksu. 

 

§ 8 



 

1. Wykonawca oświadcza, że żaden z Uczestników Projektu: 

- nie pozostaje oraz nie pozostawał z nim w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub 

innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne); 

nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej 

lub bocznej II stopnia) i/lub związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z nim oraz 

wskazanymi osobami, które będą bezpośrednio prowadzić szkolenia i doradztwo. 

 
§ 9 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  

w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji poszczególnych 

tematów szkoleń oraz związanego z nimi doradztwa objętych harmonogramem - karę 

umowną w wysokości 250 zł,- za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż wartość danego 

szkolenia/doradztwa, licząc od dnia następującego po dniu przewidzianym w harmonogramie 

jako ostatni dzień szkolenia/doradztwa z danego tematu, 

b) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – brak lub nieuzupełnienie list obecności, 

zaświadczeń i innych dokumentów opisanych w § 5 - karę umowną w wysokości 250 zł,- za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu przewidzianym w piśmie 

Zamawiającego wzywającym do uzupełnienia lub poprawy.  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego od wartości pozostałej do realizacji do zakończenia umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w części lub w całości w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego na zasadach 

określonych w ust. 1. 

3. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy.  

 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 11 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

           …………………..………..                                                                                          …………..……………. 

            Wykonawca                       Zamawiający  

 


