Konin, dnia 10 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe
dot. realizacji szkolenia grupowego wraz z doradztwem indywidualnym z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Zakładam
firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”
Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17

Termin składania ofert
21 maja 2018 r.
Miejsce i sposób składania oferty
Miejsce składania oferty:
a) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Rozwoju
Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.
b) za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej: Urząd Miejski w Koninie, Wydział Rozwoju
Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.
1. Zamawiający wymaga by oferta złożona została na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wymaga by oferta złożona została wyłącznie w języku polskim w
zamkniętej kopercie z oznaczeniem zawartości. Na kopercie należy podać dane
Wykonawcy z dopiskiem „Oferta – szkolenie i doradztwo indywidualne.”
3. Zamawiający wymaga by oferta była podpisana przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, w innym przypadku
niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa. Poprawki w ofercie obowiązkowo powinny
zostać opatrzone podpisem (parafką) wykonawcy.
4. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert równoważnych/wariantowych.
5. Wykonawca ma możliwość zmiany lub wycofania oferty do terminu składania ofert.
6. Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie i bez otwierania zwraca się ją
Wykonawcy.
7. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia ofert lub ich wyjaśnienia ofert.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca ma możliwość zmiany lub wycofania oferty do terminu składania ofert.
10. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części
zapytania ofertowego.
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12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Izabela Wieczorek, Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac
Wolności 1, 62-500 Konin , e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl, tel. 63 240 11 61.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń grupowych wraz z doradztwem
indywidualnym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, skierowanych
do uczestników projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć
działalność gospodarczą na terenie K OSI”. Zamawiający przewiduje realizację szkolenia z
zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 4 grup (3 grupy liczące po 21
osób
i
1 grupa licząca 22 osoby) oraz związanym z nim doradztwem indywidualnym dla 85 osób,
w wymiarze 2 godzin zegarowych na jedną osobę, w terminie od czerwca do października
2018 r.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe
Miejsce realizacji zamówienia
Konin
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Postępowanie przeprowadzone jest w ramach projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób
chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”, Nr RPWP.06.03.01-300117/17 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Głównym projektu jest rozwój
przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób
bezrobotnych pow. 30 roku życia, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu K
OSI, w okresie 01.02.2018 r. - 29.02.2020 r.
Celem postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie
Wykonawcy szkoleń grupowych i związanym z nimi doradztwa indywidualnego z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, skierowanych do uczestników projektu
pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie
K OSI”.
Przedmiot zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej dla 4 grup (3 grupy liczące po 21 osób i 1 grupa licząca 22 osoby)
oraz doradztwa indywidualnego dla 85 osób, w wymiarze 2 godzin zegarowych na jedną
osobę.
Szkolenie:
1. Wymiar szkolenia dla jednej grupy: 78 godzin zegarowych (łącznie dla 4 grup 312
godzin zegarowych).
2. Metodologia nauczania: wykład, warsztat.
3. Program:
- prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie – 5 godzin,
- podstawy marketingu – 3 godziny,
- prawo pracy – 2 godziny,
- prawo podatkowe – 5 godzin,
- praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych – 2 godziny,
- przepisy BHP w przedsiębiorstwie – 1 godzina,
- prawo handlowe – 2 godziny,
- zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 2 godziny,
- wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej (programy służące do wystawiania faktur, prowadzenia
księgowości, rozliczania z ZUS i US) – 4 godziny,
- poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków
zbytu – 4 godziny,
- innowacje – potencjał rozwojowy firmy – 3 godziny,
- inteligentne specjalizacje Wielkopolski oraz działalność biznesowa w ramach
odnawialnych źródeł energii – 3 godziny,
- dotacja inwestycyjna i prawidłowe jej rozliczenie – 2 godziny,
- planowanie działalności gospodarczej poprzez biznes plan – część teoretyczna i
warsztatowa z zakresu m.in. konstrukcji biznes planu, analiz otoczenia, branży,
konkurencji, SWOT, działań marketingowych, analizy finansowej, analizy ryzyk,
planowania przychodów/kosztów, bilans i rachunek zysków i strat; blok szkoleniowy
dot. biznes planu ma przygotować uczestników do sporządzenia własnych biznes
planów podlegających w dalszej kolejności ocenie Komisji Oceny Wniosków – 40
godzin.
4. Dodatkowe informacje:
- szkolenie odbywać się ma wyłącznie w dniach powszednich od poniedziałku do
piątku,
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- maksymalny wymiar zrealizowanych godzin szkoleniowych w ciągu jednego dnia –
8;
- sale szkoleniowe z dostępem do światła dziennego, wyposażone w rzutniki,
komputery
- każdy uczestnik szkolenia otrzyma wydruki z prezentacji/skrypty z zajęć, notes A4,
min. 60 kartkowy, długopis,
- wymagane dokumentowanie realizacji szkoleń i doradztwa (zdjęcia, listy obecności,
wypełnione ankiety w pierwszym i ostatnim dniu szkolenia),
- szkolenia wraz z doradztwem kończą się zaświadczeniem, wydaniem przez trenera
indywidualnych opinii o każdym z uczestników z liczbą przyznanych punktów od 0 do
10 (wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z doradztwem oraz wzór opinii
stanowią załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do zapytania ofertowego),
- w jednym dniu szkoleniowym przewidywana jest jedna przerwa kawowa oraz jedna
przerwa obiadowa.
- poczęstunek na przerwie kawowej – kawa, herbata, woda gazowana, woda
niegazowana, cukier, mleko, cytryna – bez ograniczeń, ciasto – 50 gram, 2 szt./osoba
- obiad dwudaniowy.
Doradztwo indywidualne:
1. Wymiar: dla 85 osób, 2 godziny zegarowe dla jednej osoby (łącznie dla wszystkich
osób 170 godzin zegarowych).
2. Zakres tematyczny: indywidualne konsultacje z zakresu wiedzy przekazywanej na
szkoleniu, związane z planowaną działalnością gospodarczą, przygotowaniem biznes
planu.
Miejsce szkoleń i doradztwa indywidualnego: Konin.
Termin realizacji szkoleń i doradztwa indywidualnego:
- czerwiec - lipiec 2018 r. – równolegle 2 grupy szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne
dla 42 osób,
- wrzesień - październik 2018 r. – równolegle 2 grupy szkoleniowe oraz doradztwo
indywidualne dla 43 osób.

Kod CPV
80000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Harmonogram realizacji zamówienia
Zadanie realizowane będzie w okresie od 18.06.2018 r. do 31.10.2018 r. w mieście Konin.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają
aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające
na przeprowadzeniu szkolenia/doradztwa z zakresu zakładania/prowadzenia działalności
gospodarczej, o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto.
W celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 2) oraz dowody
potwierdzające należyte ich wykonanie: list referencyjny, poświadczenie, protokół odbioru,
itp. Niedołączenie dowodów potwierdzających wykonanie usług skutkować będzie
nieuwzględnieniem tej usługi w wykazie usług, co przy braku spełnienia warunku udziału,
skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Potencjał techniczny
Nie dotyczy.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje do realizacji przedmiotu
zamówienia co najmniej 2 trenerami posiadającymi, co najmniej:
- 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/doradztwa z zakresu zakładania/prowadzenia
działalności gospodarczej (tj. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty przeszkolono /
objęto doradztwem zgodnym z przedmiotem zamówienia co najmniej 60 osób lub
przeprowadzono co najmniej 120 godzin szkoleń / doradztwa zgodnych z przedmiotem
zamówienia lub przeprowadzono co najmniej 3 szkolenia /doradztwo zgodne z przedmiotem
zamówienia).
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na podstawie wypełnionego załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, na zasadzie wykazał/nie
wykazał. Przy braku spełnienia warunku udziału, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca nie może posiadać zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Zamawiający dokona oceny spełniania
przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie wypełnionego załącznika
nr 4 do zapytania ofertowego, na zasadzie wykazał/nie wykazał. Przy braku spełnienia
warunku udziału, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w
zakresie:
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- terminu i harmonogramu realizacji umowy: w przypadku działania siły wyższej (np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach), lub wystąpienia obiektywnych
przeszkód uniemożliwiających realizację elementu przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie, z zastrzeżeniem iż zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie powoduje
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
- wynagrodzenia: w przypadku ustawowej zmiany lub powstania nowych okoliczności
rzutujących na zmianę stawki procentowej podatku VAT. Strony będą uprawnione złożyć
pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia za przedmiot umowy
Wykonawcy po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług
(VAT). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku VAT oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Kwota, o jaką może zostać
zmienione wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższa niż wynikająca ze zmiany
przepisów prawa. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę równą
różnicy w wartości podatku VAT obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki, jednakże
wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano,
- kadry zaangażowanej w realizację przedmiotu zamówienia: w przypadku wystąpienia
obiektywnych, uzasadnionych powodów możliwa będzie zmiana osób zaangażowanych do
realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, iż
nowa osoba posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykształcenia i
doświadczenia zawodowego osoby zastępowanej.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien
niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie, z uzasadnieniem przywołanych
okoliczności i przedłożeniem dowodów na ich potwierdzenie (o ile to możliwe).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych
usług (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) aktualny na dzień składania oferty
(kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny:
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- najniższa cena – 60%
Cena minimalna
C= ----------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

- liczba przeprowadzonych godzin szkoleń z zakresu zakładania/prowadzenia działalności
gospodarczej w ciągu ostatnich trzech lat – 20%
Liczba godzin szkoleń badanej oferty
LSz = ------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
Największa liczba przeprowadzonych godzin szkoleń
- liczba przeprowadzonych godzin doradztwa z zakresu zakładania/prowadzenia działalności
gospodarczej w ciągu ostatnich trzech lat – 20%

Liczba godzin doradztwa badanej oferty
LD = ------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
Największa liczba przeprowadzonych godzin doradztwa

Wykluczenia
Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
Miasto Konin
Adres
Plac Wolności 1, 62-500 Konin, Wielkopolska
Numer telefonu
tel. 63 2401 111
Fax
63 2429 920, 63 2401 294, 63 2401 252
NIP
665-28-99-834
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Tytuł projektu
„Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K
OSI”
Numer projektu
Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych
usług.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5. Projekt umowy.
6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z doradztwem – wzór.
7. Opinia o uczestniku projektu – wzór.
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