Poznań 09.10.2017 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozeznanie cenowe
1/10/17/09.03.00-06-0082/16
Cel: Dostarczenie usług dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. w celu realizacji projektu
pt. „Nowe perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój
przedsiębiorczości
Zamawiający: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp z o. o. ul. Czeremchowa 6A/7, 61-474 Poznań.
Przedmiot: zatrudnienie minimum 2 trenerów
w celu przeprowadzenia szkolenia ABC
przedsiębiorczości / ABC przedsiębiorczości społecznej dla 50 uczestniczek projektu „Nowe
perspektywy”
Specyfikacja:
• opis zlecenia: przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń o charakterze warsztatowym dla
czterech 12/13 osobowych grup w ramach projektu „Nowe perspektywy” w wymiarze 48
godziny na każdą grupę tj. łącznie 192 godziny Szkolenia przeprowadzone muszą zostać
zgodnie z ramowym programem szkoleń zawierającym:
•
Blok 1: Aspekty prawne i ekonomiczne rozpoczynania działalności - 8 h
•
Blok 2: Aspekty prawne i ekonomiczne prowadzenia działalności - 8 h
•
Blok 3: Sprzedaż jako kluczowy aspekt działalności przedsiębiorstwa - 8 h
•
Blok 4: Podstawy marketingu - 8h
•
Blok 5: Opracowanie biznesplanu -16 h
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dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Program ten ustalony zostanie na podstawie
szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowo-doradczych przeprowadzonej wśród uczestniczek
projektu.
• zadania trenera:
◦ przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień omawianych w ramach
bloków tematycznych i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych
przed rozpoczęciem szkolenia celem akceptacji oraz przygotowania materiałów
szkoleniowych dla uczestniczek projektu.
◦ zbieranie list obecności oraz przekazywanie ich Zamawiającemu.
◦ przygotowanie, przeprowadzenie i dokonanie oceny testów po każdym bloku
szkoleniowym, oraz przekazanie ocenionych testów Zamawiającemu.
• miejsce: subregion lubelski. Dokładne miejsca realizacji zlecenia zostaną wskazane
wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkoleń.
• ilość uczestniczek objętych wsparciem: 4 grupy po 12/13 uczestniczek
• planowany termin realizacji zlecenia: 17.10.2017 r. - 30.11.2017 r., tryb i godziny spotkań
będą uzgadniane na bieżąco podczas realizacji zlecenia.
• planowana forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
• od oferentów wymagane jest wykształcenie wyższe oraz min. 2-letnie doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń objętych zagadnieniami zgodnymi z blokami ramowego programu
szkolenia. Kryterium to zweryfikowane zostanie na podstawie zaświadczeń o prowadzeniu

•
•

szkoleń przedstawionych przez oferentów, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
przedmiotowego rozeznania cenowego.
dopuszczalne jest składanie ofert cząstkowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału wykonania zlecenia na co najmniej dwóch
wykonawców.

Kryterium wyboru ofert:
Jedyne kryterium wyboru ofert stanowi cena.
W ofercie należy podać proponowaną liczbę godzin wykonania szkolenia w ramach danego bloku
oraz cenę brutto za jedną godzinę wykonania szkolenia w ramach danego bloku.
Procedura składania ofert:
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty składane na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego rozeznania cenowego, zawierające załącznik nr 2 do rozeznania cenowego
opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta oraz zaświadczenia o
wymaganym doświadczeniu opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsiębiorstwa wystawiającego zaświadczenie. Oferty należy składać umieszczone w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na rozeznanie cenowe 1/10/17/09.03.00-06-0082/16”.
Państwa oferty prosimy składać do dnia 16.10.2017 r. do godziny 15:00 w biurze projektu: Świdnik
ul. Niepodległości 13 lok. 94. Oferty składać można osobiście, za pośrednictwem operatora
pocztowego lub kurierem na ww. adres.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2017 r. o godzinie 16:00 w Świdniku przy ul. Niepodległości 13
lok. 94.
W razie pytań dotyczących niniejszego rozeznania cenowego prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr 883 662 887.
W załączeniu przedstawiamy wzór umowy dotyczącej wykonania przedmiotu rozeznania
cenowego nr 1/10/17/09.03.00-06-0082/16 (załącznik nr 4).

Z poważaniem

Przemysław Piasta

zał. nr 1 do rozeznania cenowego nr 1/10/17/09.03.00-06-0082/16

FORMULARZ OFERTOWY
…............................
miejscowość, data
dane oferenta:

OFERTA
Do: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Czeremchowa 6A/7
61-474 Poznań
Odpowiadając na rozeznanie cenowe nr 1/10/17/09.03.00-06-0082/16 dotyczące zatrudnienia
trenera celem przeprowadzenia szkoleń dla 50 uczestniczek projektu „Nowe perspektywy”,
zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu cenowym, oświadczamy, iż:
1.Oferujemy realizację zamówienia na podstawie szczegółowego kosztorysu przedstawionego
poniżej:
Blok szkoleniowy

Cena za jedna godzinę brutto (PLN)

Cena
za
jedna
godzinę
brutto
(PLN) słownie

Blok 1 Aspekty prawne i ekonomiczne
rozpoczynania działalności
Blok 2 Aspekty prawne i ekonomiczne
prowadzenia działalności
Blok 3 Sprzedaż jako kluczowy aspekt
działalności przedsiębiorstwa
Blok 4 Podstawy marketingu
Blok 5 Opracowanie biznesplanu

2.Ceny wskazane w pkt 1 są cenami ryczałtowymi;
3.Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania cenowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nim zawarte;
4.Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadamy niezbędną wiedzę i
doświadczenie, spełniamy warunki techniczne oraz znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji
ekonomiczno-finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
5.W przypadku zlecenia nam realizacji przedmiotowego zamówienia, zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i warunkach zawartych w
przedmiotowym rozeznaniu cenowym oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
rozeznania cenowego;
/podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/

zał. nr 2 do rozeznania cenowego nr 1/10/17/09.03.00-06-0082/16
OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU/OFERENTÓW/ UCZESTNIKÓW KOMISJI
PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/ OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL201460
W związku z realizacją Projektu pn. „Nowe perspektywy” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1.

Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy RPO WL 2014-2020 –
Marszałek Województwa Lubelskiego mający siedzibę przy ul. Artura Grottgera 4 , 20-029 Lublin. Natomiast w
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych –
Minister Rozwoju, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2.

Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm) – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy RPO WL 2014-2020:
a) rozporządzenia 1303/2013;
b) rozporządzenia 1304/2013;
c) ustawy wdrożeniowej.
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a) rozporządzenia 1303/2013;
b) rozporządzenia 1304/2013;
c) ustawy wdrożeniowej;
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

3.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPLU.09.03.00-06-0082/16, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014+).

4.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd Województwo
Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Wielkopolskaj Agencji
Rozowju SP. z o.o. ul. Czeremchowa 6A/7, 61-474 Poznań oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta
uczestniczą w realizacji Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WL 2014+.

5.
6.

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

7.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS PERSONELU
PROJEKTU/ OFERENTÓW/UCZESTNIKÓW
KOMISJI PRZETARGOWYCH/
WYKONAWCÓW/ /OSOBY UPRAWNIONEJ
DO DOSTĘPU W RAMACH SL2014*

zał. nr 3 do rozeznania cenowego nr 1/10/17/09.03.00-06-0082/16

…............................
miejscowość, data
…......................................
…......................................
…......................................
…......................................
Nazwa, adres, nr NIP przedsiębiorstwa
wydającego zaświadczenie

Zaświadczenie o doświadczeniu
w zakresie przeprowadzania szkoleń
Zaświadcza się, iż........................................................................................................
(nazwa / imię i nazwisko oraz adres oferenta)

w okresie od ….............do................. wykonywał dla …........................................................
(data wykonywania usługi)

(nazwa przedsiębiorstwa wydającego
zaświadczenie)

szkolenia z tematyki:
1. Aspekty prawne I ekonomiczne rozpoczynania działalności*
2. Aspekty prawe i ekonomiczne prowadzenia działalności*
3. Sprzedaż jako kluczowy aspekt działalności przedsiębiorstwa*
4. Podstawy marketingu*
5. Opracowanie biznesplanu*

…...………………...............…………
(pieczęć i czytelny podpis osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania
przedsiębiorstwa wydającego zaświadczenie)

*niepotrzebne skreślić

zał. nr 4 do rozeznania cenowego nr 1/10/17/09.03.00-06-0082/16

Umowa zlecenie
nr …...................…
Zawarta w dniu ….......... pomiędzy:
Wielkopolską Agencją Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czeremchowej
6A/7 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu pod
numerem 0000294989, NIP 783 16 36 537, REGON, 300704080,
reprezentowaną przez:
Przemysława Piastę – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Musiałka – Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

1.

2.
3.

1.

•
•
•
•

§1
Zamawiający oświadcza, iż realizuje projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy,
Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości.
Strony oświadczają, iż przedmiot niniejszej umowy będzie elementem realizowanym w
ramach Projektu.
W związku z realizacją Projektu Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w każdym
czasie, wglądu do dokumentów związanych z niniejszą umową i realizowanym
Projektem, zgodnie z zapisami wynikającymi z Umowy o dofinansowania projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nr umowy:
RPLU.09.03.00-06-0082/16
§2
Zgodnie z wynikiem Rozeznania cenowego nr 1/10/17/09.03.00-06-0082/16 z dnia
2.10.2017 r. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
następujące zlecenie: przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń o charakterze
warsztatowym dla czterech 12/13 osobowych grup w ramach projektu „Nowe
perspektywy” w wymiarze 48 godziny na każdą grupę tj. łącznie 192 godziny. Szkolenia
przeprowadzone muszą zostać zgodnie z ramowym programem szkoleń zawierającym:
Blok 1 – Aspekty prawne i ekonomiczne rozpoczynania działalności – 8h,
Blok 2 – Aspekty prawne i ekonomiczne prowadzenia działalności – 8h,
Blok 3 – Sprzedaż jako kluczowy aspekt działalności przedsiębiorstwa – 8h,
Blok 4 – Podstawy marketingu – 8h,
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• Blok 5 – Opracowanie biznesplanu – 16h.
1. Szczegółowy program szkoleń przedstawiony zostanie Wykonawcy 5 dni roboczych
przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.
2. Termin realizacji zlecenia nastąpi od dnia 17.10.2017 r.
3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy listę uczestniczek specjalistycznych szkoleń o
charakterze warsztatowym wraz z numerami telefonów.
4. Wykonawca zobowiązuje się przygotować prezentację multimedialną dotyczącą
zagadnień omawianych w ramach bloków tematycznych oraz materiały szkoleniowe dla
uczestniczek projektu i przekazać je Zamawiającemu nie później niż w terminie 3 dni
roboczych przed rozpoczęciem szkoleń.
5. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do przeprowadzania specjalistycznych
szkoleń o charakterze warsztatowym zgodnie z Rozeznaniem cenowym nr
1/10/17/09.03.00-06-0082/16 oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zbierania list obecności oraz do przekazywania ich
Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania, przeprowadzenia i dokonania oceny
testów po każdym bloku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz przekazania
ocenionych testów Zamawiającemu.
8. Wykonawca oświadcza, iż łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych
podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym dysponentem praw autorskich do
przeprowadzonych specjalistycznych szkoleń o charakterze warsztatowym. i wszystkich
jego elementów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych, praw pokrewnych i udzielenia zezwolenia do utworów stworzonych przez
Wykonawcę i wykorzystanych w specjalistycznych szkoleniach o charakterze
warsztatowym, prowadzonych na rzecz Zamawiającego.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy nastąpi po
odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego i zapłaceniu Wykonawcy
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

1.
2.

3.

4.

§4
Za wykonanie zlecenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
…..........zł (słownie: …................... zł) brutto za całość realizacji zlecenia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie jednorazowo na podstawie
rachunku dostarczonego przez Wykonawcę oraz spisanych protokołów odbioru,
odzwierciedlających stan rzeczywiście wykonanego zlecenia.
Wypłata wynagrodzenia następuje najpóźniej 60 dni roboczych po przyjęciu rachunku
wystawionego przez Wykonawcę, na konto wskazane przez Wykonawcę, za wyjątkiem
sytuacji opisanej w ust. 4.
Strony ustalają, iż w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy dotacji
rozwojowej może nastąpić opóźnienie w wypłacie wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1,
co nie skutkuje obciążająco wobec Zamawiającego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§5
W razie niewykonania zlecenia, bądź jego nienależytego wykonania Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 450,00 zł (słownie:
czterysta pięćdziesiąt zł 00/100) za każdą niewykonaną godzinę specjalistycznych szkoleń,
o których mowa w § 2 pkt 1. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego w wysokości poniesionej z tego tytułu szkody, o ile
zastrzeżona kara umowna nie pokryje szkody w pełnej wysokości.
§6
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
polskiego prawa cywilnego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W razie powstania sporów na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do
podjęcia próby ugodowego ich załatwienia.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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