
 

 

 

         Sopot, _________  2018 r. 

 

STOWARZYSZENIE POMORSKIE CENTRUM  
TERAPEUTYCZNO-PRAWNE INTERIOS 
Śląska 53A/406 
81-304 Gdynia 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług w zakresie organizacji  

i przeprowadzenia „Kursu Stylizacja paznokci” w Gdańsku dla 1 uczestnika projektu pn. 

„Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - Kompleksowy program 

potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Działania 

6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „ 

Aktywizacja społeczno- zawodowa”. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY : 

STOWARZYSZENIE POMORSKIE CENTRUM  
TERAPEUTYCZNO-PRAWNE INTERIOS 
Śląska 53A/406 
81-304 Gdynia 

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA : 

1. Siedziba Zamawiającego, 

2. Strona internetowa Zamawiającego: 

http://interios.org.pl/pl/projekty/pomorskie-centrum-pomocy-

psychotraumatologicznej---aktywizacja-zawodowa.php , 

3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

 

http://interios.org.pl/pl/projekty/pomorskie-centrum-pomocy-psychotraumatologicznej---aktywizacja-zawodowa.php
http://interios.org.pl/pl/projekty/pomorskie-centrum-pomocy-psychotraumatologicznej---aktywizacja-zawodowa.php
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

Zgodnie 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”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest 

finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

KOD CPV:  

80500000-9 usługi szkoleniowe 

 

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest: 

Przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs Stylizacja paznokci” w Gdańsku dla 1 osoby 

uczestników projektu pn. „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - Kompleksowy 

program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Działania 

6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „ 

Aktywizacja społeczno- zawodowa”. 

 
1. Program szkolenia musi być zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności 
na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145). Program szkolenia musi obejmować 
m.in. zagadnienia: 

 anatomia paznokcia 

 bhp pracy w salonie kosmetycznym 

 sprzęt oraz produkty do stylizacji paznokci 

 obsługa frezarki 

 manicure i pedicure 

 hybryda 

 odbudowa płytki paznokcia 

 zdobnictwo 

 żel na formie i tipsie 

 pedicure z hybrydą 
2. Czas trwania i forma przeprowadzenia warsztatów: 

a) zajęcia realizowane na terenie miasta Gdańska, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
ustalonych po konsultacji z zamawiającym, 

b) po konsultacji z zamawiającym dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w soboty,  

c) Szkolenie powinno odbywać się według harmonogramu szkolenia obejmującego nie 
mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują 



 

niższy wymiar szkolenia. Przyjmuje się, że ilość godzin szkolenia to faktyczny czas 
przebywania kursantów na szkoleniu obejmujący zajęcia i przerwy – (podczas zajęć 
teoretycznych jedna godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia 
edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw 
może być ustalana w sposób elastyczny. Dzień szkolenia nie może kończyć się 
przerwą,  

d) Szkolenie powinno obejmować min. 40 godzin zegarowych, 
e) termin realizacji od dnia podpisania umowy najpóźniej do dnia _________2018 r. 

 
3. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć uczestnika w 

materiały szkoleniowe, przekazane nieodpłatnie. Materiały muszą być nowe, adekwatne do treści 
szkolenia oraz dobre jakościowo (bez śladów wcześniejszego użytkowania). Uczestnicy szkolenia 
muszą mieć indywidualny dostęp do urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w trakcie uczestnictwa 
w szkoleniu. 

 
4. Zaświadczenia i certyfikaty. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem potwierdzającym 

uzyskanie kwalifikacji oraz wydaniem zaświadczenia zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) tj.  
zawierającego: 
- numer z rejestru, 
- imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, 
- nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, 
- formę i nazwę szkolenia, 
- okres trwania szkolenia, 
- miejsce i datę wydania zaświadczenia, 
- tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, 
- podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 

 
5. Wymagania wobec Wykonawcy. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany 

będzie do: 
a) realizacji usługi na terenie miasta Gdańska, 
b) zapewnieniu uczestnikowi wymaganych badań lekarskich (koszt badań powinien być 

doliczony do wyceny oferty) – jeżeli dotyczy, 

c) przygotowania szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego 
zagadnienia wskazane w przedmiocie zamówienia i przedłożenia Zamawiającemu 
wraz ofertą, 

d) określenia miejsca realizacji zajęć musi nastąpić co najmniej na 7 dni roboczych przed 
dniem ich rozpoczęcia, 

e) doboru poziomu wiedzy i doświadczenia osób przeprowadzających kurs do tematyki 
określonej w zapytaniu oraz przeprowadzić kurs zgodnie z ustaloną liczbą godzin, 

f) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, tj. m.in. dziennika zajęć zwierającego 
tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą imię i 
nazwisko oraz podpis uczestnika projektu, 

g) wydania uczestnikowi po zakończeniu kursu zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie 
teoretyczne i praktyczne, 



 

h) oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją kursu zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WP 2014 
– 2020, 

i) stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi), informowania 
Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla 
realizacji usługi. 

 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 
a) posiadają siedzibę lub filę/siedzibę na terenie woj. pomorskiego, 
b) posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, dokonany przez Wojewódzki 

Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 
c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik  
nr 2 do niniejszego zapytania, 

d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonali należycie co najmniej dwie usługi szkoleniowe w zakresie zamawianego szkolenia 
wraz z podaniem ilości uczestników, wartości usługi, daty wykonania oraz podmiotu na rzecz 
którego usługa została wykonana - weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego 
zapytania oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.), 

e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. do prowadzenia zajęć zaangażują 
kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz na przestrzeni ostatnich trzech lat minimum 
dwuletni, zgodny z zakresem tematycznym kursu, staż w zawodzie lub prowadzeniu szkoleń - 
weryfikacja na podstawie załącznika nr  4 do niniejszego zapytania oraz CV, certyfikatów, 
referencji. 

 

 
VI.  KRYTERIA OCENY OFERTY:  

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 Spełniają wszystkie warunki zamieszczone w pkt V, 
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 
b) Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: 

 
1. Cena oferty brutto – maksymalnie 60 % (maksymalnie 70 punktów) 
2. Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego 

szkolenia – maksymalnie 20 % (maksymalnie 20 punktów) 



 

3. Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej adekwatne do zakresu szkolenia – 
maksymalnie 20% (maksymalnie 20 punktów) 

 
 
VII. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY: 

 
1. Cena – 60% punktacji (maksymalnie 60 punktów), obliczana według wzoru: 

 

 

Cena = 

 

 

Cena oferty najniższej x 
100 

 

x 60 % 

Cena oferty 
rozpatrywanej 

 

 
2. Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia – 20% 

punktacji 
 

Kryterium Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego 
szkolenia zostanie obliczone na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług 
(wraz z  wymaganymi załącznikami), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do 
niniejszego zapytania w oparciu o następujące elementy: 
a) przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 5 pkt, 
b) przeprowadzenie od 3 do 5 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 10 pkt, 
c) przeprowadzenie od 6 do 8 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 15 pkt. 
d) przeprowadzenie powyżej  8 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 20 pkt. 

 
 

3. Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej – 20% punktacji 
 

Kryterium Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej weryfikowane będzie na podstawie 
przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób (wraz z wymaganymi załącznikami), zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik 4 do niniejszego zapytania w oparciu o następujące 
elementy: 

 
 Posiadane doświadczenie w realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia: 

 
a) przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 5 pkt, 
b) przeprowadzenie od 3 do 5 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 10 pkt, 
c) przeprowadzenie od 6 do 8 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 15 pkt. 
d) przeprowadzenie powyżej  8 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 20 pkt. 
 

 



 

 
VIII. Przewidywane zmiany do umowy: 
 

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  

a)  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, 
gdy: 

 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest 
zamówienie, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 
dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  lub 
wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,  

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

IX. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie  na  formularzu stanowiącym Załącznik nr 1  do 
niniejszego Zapytania w terminie do ________ 2018 r. (decyduje data wpływu w siedzibie 
Zamawiającego w Sopocie), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście.  W przypadku 
przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana:  

 

Poradnia na Starcie Stowarzyszenia Interios, 

ul. Niepodległości 728/1, 81-840 Sopot. 

Oferta: Kurs Stylizacja paznokci w ramach projektu “Pomorskie Centrum Pomocy 

Psychotraumatologicznej - Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno-

zawodowej”, 

 



 

Złożona  oferta oraz załączniki  muszą być parafowane na każdej  stronie. Oferta oraz 
załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie  dokumentów muszą być 
poświadczone za zgodność  z oryginałem przez Oferenta.  

X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM  

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami  jest Paweł 
Jóźwiak, email: jozwiak@int.pl   tel. 509 402 401 

XI. UWAGI KOŃCOWE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.  

2. 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.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.  

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z 
prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).  

5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 
przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w 
budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, 
którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający 
zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.  

7. Ostateczny wybór oferentów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po 
zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.  

8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

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

10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 
przysługują  
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania 
ofertowego.  

11. 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 oferty z 
wymaganiami.  

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

mailto:jozwiak@int.pl


 

14. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 
wymaganych od Oferenta.  

15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie lub 
telefonicznie.   

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 
ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się 
od zawarcia umowy  w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 

18. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym z Zamawiającym 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: 
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, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do 
przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz 
projektów dofinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w tym  w szczególności: umożliwienie Instytucji Zarządzającej 
(Województwem Pomorskim) i innym upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą  
instytucjom wglądu do dokumentów związanych  z realizacją usług w ramach projektu, 
w tym dokumentów finansowych.  

XII. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Kompletna oferta powinna zawierać: 

1. Cenę usługi  na formularzu oferty – załącznik nr  1. 
2. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach oraz od dysponowaniu odpowiednimi 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - załącznik nr 2. 
3. Wykaz usług – załącznik nr 3. 
4. Wykaz osób – załącznik nr 4. 
5. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym  - załącznik nr  5. 
6. Kopie referencji potwierdzających doświadczenie oferenta.  
7. Kopie dowodów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej. 
8. Kopie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. 



 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

 

 


