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TSP  Instytut  Sp.  z o.o. 
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52-434 Wrocław 

Oddział: 61-579 Poznań, ul. Przemysłowa 15/17  

KRS: 0000343814 
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Tel: 61 622 93 39/ fax:  61 646 77 72 

Web: www.tsp-instytut.pl 

Osoba do kontaktu: Mariusz Kręc  

tel. bezpośredni: 511 575 000 

e-mail: biuro@tsp-instytut.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

W związku planowaną realizacją projektu “Akademia Kompetencji Informatycznych. Podniesienie 

kompetencji TIK osób znajdujących się w trudnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy” w ramach 

Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie materiałów 

szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń z trzech zakresów: 

1. obsługi komputera 
2. programowania 
3. grafiki komputerowej  

 

Szkolenia realizowane zgodnie ze „Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych 

realizowanych w ramach Działania 8.2” zamieszczonych pod adresem: 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/680/original/8.2_Stan

dard_wymaga%C5%84_dla_kompetencji_cyfrowych_realizowanych_w_ramach_Dzia%C5%82ania_

8.2.pdf?1435659637  
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1. Zakres szkolenia – Obsługa komputera  

Obszar: INFORMACJA – POZIOM A  
Nazwa kompetencji:  
- 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji   
- 1.2 Ocena informacji 
- 1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji  
 

Obszar: KOMUNIKACJA – POZIOM A 
Nazwa kompetencji:  
- 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji  
- 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami  
- 2.3 Aktywność obywatelska online 
- 2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych  
- 2.5 Netykieta 
- 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową  
 

Obszar: TWORZENIE TREŚCI – POZIOM A 
Nazwa kompetencji:  
- 3.1 Tworzenie treści 
- 3.2 Integracja i przetwarzanie treści  
- 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 
- 3.4 Programowanie 
 

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów !!  

2. Zakres szkolenia– Programowanie  

Obszar: TWORZENIE TREŚCI – POZIOM A,B,C 
Nazwa kompetencji:  
- 3.4 Programowanie 
 
(w tym m.in.: podstawy programowania; typy danych, instrukcje; działania na tablicach; algorytmy 
wyszukiwania; klasy, pola, metody, konstruktor; hermetyzacja, dziedziczenie)  
 

3. Zakres szkolenia – Grafika komputerowa  

Obszar: TWORZENIE TREŚCI – POZIOM A,B,C 
Nazwa kompetencji:  
- 3.1 Tworzenie treści 
- 3.2 Integracja i przetwarzanie treści   
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(w tym m.in. : podstawowe pojęcia, RGB, CMYK, malowanie i retusz, warstwy i ich parametry, pliki 
i kontrolowanie dokumentów, formaty graficzne) 
 

I. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie 

podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot 

niniejszego postępowania ujęte zostało w planowanej realizację Projektu współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający jest na etapie 

aplikowania o dofinansowanie Projektu i zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz 

niepodpisania umowy z wybranym Wykonawcą, w przypadku nie uzyskania współfinansowania 

Projektu.  

     

II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie materiałów szkoleniowych oraz 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie: 

 

Obsługi komputera-zakres określony wyżej w pkt. 1 - dla  8 grup po ok. 12 osób (łącznie 96 osób); 

czas trwania szkolenia to 60h na grupę (łącznie 480h), w tym: 

-Informacja ( 20h/gr) 

-Komunikacja( 20h/gr)  

-Tworzenie treści ( 20h/gr) 

Programowania – zakres określony wyżej w pkt. 2 –dla 4 grup po ok. 12 osób (łącznie 48 osób); czas 

trwania szkolenia to 120h na grupę (łącznie 480h). 

Grafiki komputerowej – zakres określony wyżej w pkt. 3 – dla 4 grup po ok. 12 osób (łącznie 48 osób); 

Czas trwania szkolenia to 80h na grupę (łącznie 320h).  

2. Efektywność szkoleń będzie oceniana na podstawie badania pre i post testów – badanie 

przeprowadza Zamawiający i udostępnia wyniki trenerowi. Każdy uczestnik przystąpi również 

do egzaminu zewnętrznego, w celu uzyskania stosownego certyfikatu.  

3. Programy szkoleniowe przed rozpoczęciem szkolenia podlegać będą akceptacji 

Zamawiającego. Trener otrzyma od Zamawiającego informacje o wybranym 

podręczniku/podręcznikach dla uczestników szkolenia pod dany zakres tematyczny. 

Podręczniki zapewnia Zamawiający.          

4. Szkolenia będą realizowane na terenie Wielkopolski, w miejscach  możliwie najbliższych 

miejsca zamieszkania  uczestników szkolenia.  

5. Sale szkoleniowe z wyposażeniem odpowiadającym wymogom szkolenia zapewnia 

Zleceniodawca.   
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6. Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentowania realizacji usługi zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego.  

7. Szkolenia będą realizowane w okresie od lutego 2016 do listopada 2016 wg harmonogramu 

ustalonego przez Zamawiającego.  

8. Program i zakres szkolenia musi być zgodny ze Standardami wymagań dla kompetencji 

cyfrowych realizowanych w ramach działania 8.2 WRPO 2014-2020 – załącznik nr 4 do 

Zapytania. 

9. Uczestnikami szkoleń będą osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej w przedziale 

wiekowym 50-64 l (obsługa komputera) oraz wieku 24-64l (grafika komputerowa i 

programowanie) w szczególności o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, zgłaszających z 

własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji z maksymalnie średnim 

wykształceniem. 

10. Celem szkolenia jest  podniesienie kompetencji TIK osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

na rynku pracy.  

 

III. Opis warunków udziału w post ępowaniu: 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą, lub osoby prawne dysponujące personelem  o niżej 

określonych kompetencjach/umiejętnościach/doświadczeniu – które posiadają wystarczającą  wiedzę 

merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu objętego planowaną usługą i za działania które 

osoba prawna odpowiada jak za działania własne:  

1. dla szkoleń z obsługi komputera: 

- doświadczenie szkoleniowe ze wskazaną grupą docelową 

- doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów informatycznych  

 

2. dla szkoleń z programowania i grafiki komputerowej: 

- wykształcenie informatyczne 

- doświadczenie w programowaniu w różnych językach  

- doświadczenie szkoleniowe ze wskazaną grupą docelową 

- doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów informatycznych  

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 



                                                             
 

     Projekt  współfinansowany  ze  środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
  

Projekt realizowany przez  TSP Instytut sp. z o.o.  
 

Biuro Projektu: ul. Przemysłowa 15/17, 61-579 Poznań      
e-mail: biuro@tsp-instytut.pl 

 

 w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/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, 

e) powiązania inne niż wskazane w lit. a-d, które naruszają zasady konkurencyjności.  

 

IV. Opis przygotowania oferty 
 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego. 

2. Oferta – podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji - musi zostać złożona w 

siedzibie bądź oddziale Zamawiającego (52-434 Wrocław, ul. Leona Petrażyckiego 57; 

Oddział: 61-579 Poznań, ul. Przemysłowa 15/17), bądź przesłana w formie skanu na adres 

biuro@tsp-instytut.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2016 (liczyć się będzie data wpływu 

oferty do Zamawiającego). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferta 

złożona w formie skanu musi zostać dostarczona do Zamawiającego w formie papierowej 

najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej wysłania w formie skanu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.   

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi 

literami. W przypadku osób fizycznych powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny 

podpis Oferenta. W przypadku składania oferty przez osobę prawną oferta powinna być 

opatrzona dodatkowo pieczęcią firmową, zawierać datę sporządzenia oraz podpisy osób 

upoważnionych do reprezentacji Oferenta. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ofert, których wartość nie przekroczy kwoty  

możliwej do zakontraktowania określonej w dokumentacji aplikacyjnej Projektu.  

5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych. 

6. Oferent może złożyć ofertę na całość usług wskazanych w Zapytaniu, bądź na wybraną część 

ze wskazanych 3 zakresów: 1. Obsługa komputera, 2. Programowanie, 3. Grafika 

komputerowa.     
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V. Opis sposobu obliczania ceny:  

1. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę szkolenia  wyrażoną w złotych polskich w kwocie 

brutto, w tym również podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku 

osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). 

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia (w tym m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania). 

4. Cena może być tylko jedna. 

 

VI. Kryteria oceny ofert 
 

1. Kryterium formalne – złożenie oferty na wskazanym formularzu  

2. Pozostałe kryteria: Cena brutto (100 %). 

 

K= KCmin/KCo * 100 

Gdzie: 

K - ogólna liczba punktów oferenta 

KCo - cena brutto oferty badanej 

KCmin - najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

 

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków 

Zamówienia. 

4. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków 

zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków. 

 

 

 VII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej ofert y 
 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, 

które dostarczyły  oferty w ustalonym terminie. 

2. Zamawiający planuje podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą w styczniu 2016. W 

sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest 

najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, poddanych ocenie.  

 

VIII. Zamawiaj ący ma prawo do uniewa żnienia post ępowania, je żeli wyst ąpią 
nast ępujące okoliczno ści: 
 

1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu zawierały cenę przekraczającą 

budżet Zamawiającego zaplanowany na realizację usługi. 
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2. Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na realizację Projektu.  

3. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 

4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć. 

 
IX. Forma i termin płatności  
 
Zamawiający będzie dokonywał płatności Wykonawcy na podstawie określonych z Wykonawcą w 

umowie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usługi. Płatności dokonywane będą 

na konto wskazane w dokumencie księgowym.  

 

X. Zapytania i kontakt 

Zapytania dotyczące oferty należy kierować do: 

 

Mariusz Kręc 
tel.: 511 575 000 

e-mail: biuro@tsp-instytut.pl 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz Oferty 

2. Wzór Umowy 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

4. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 8.2 

 


