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ZAPYTANIE OFERTOWE 5/ZANT/RR 

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Z aktywizacją na Ty!” nr RPSL.07.01.03-24-04E1/16, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś VII. Regionalny rynek pracy, 

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.  

Forecast Consulting Sp. z o. o.  zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie: 

przeprowadzenia szkolenia „Pracownik administracyjny z podstawa obsługi klienta i 

egzaminem ECCC” 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Forecast Consulting Sp. z o. o.   

ul. Wróblewskiego 18/901 

93-578 Łódź 

NIP 7252028510 

KRS 0000360067 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

 
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady rozeznania rynku określonej w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje usługę przeprowadzenia 

szkolenia „Pracownik administracyjny z podstawa obsługi klienta i egzaminem ECCC” na 

etapie Zadania 3 - Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, 

niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane 

jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia Całkowita liczba godzin usług 

objętych niniejszym zapytaniem wynosi nie więcej niż 640 godzin zegarowych (100h godziny 

– 2 grupy po 12 osób na grupę), z zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia nie powinna 

przekraczać 8 godzin dziennie. W ramach usługi Wykonawca zapewnia: 

a) Odpowiednio wyposażoną salę 

b) Materiały szkoleniowe 

c) Przerwę kawową (w przypadku gdy szkolenie trwa 6h/dzień - kawa, herbata, woda mineralna, 

cukier, mleko, słodkie/słone przekąski) oraz 1 ciepły posiłek (drugie danie) w przypadku gdy 

szkolenie trwa ponad 6h/dzień ). 

2. W kosztach należy uwzględnić: wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie, wynajem 

pomieszczeń, przerwę kawową, oraz koszt egzaminu. 

3. Szkolenie odbędzie się po zebraniu wymaganych 12 Uczestników Projektu oraz odbyciu przez 

nich doradztwa indywidualnego i grupowego w okresie 1.02.2018 – 31.10.2018 z 

zastrzeżeniem, że ww. terminy mogą ulec zmianie.  

4. Procedura rozeznania rynku ma na celu potwierdzenie, że zamówienie zostało wykonane po 

cenie nie wyższej niż cena rynkowa, zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”. 

5. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej 

pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach – Instytucją Pośredniczącą a Forecast 

Consulting Sp. z o. o.  – Beneficjentem projektu.  

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Usługa szkolenia będzie świadczona w wymiarze 100 godzin na grupę (12 osób) Uczestników 

ww. projektu. 

2. Maksymalna ilość osób skierowanych przez Zamawiającego to 24 potencjalnych Uczestników 

projektu. 

3. Wykonawca przygotuje wszelką niezbędną dokumentację potwierdzającą realizację usługi. 

4. Miejscem realizacji jest teren objęty projektem tj.: województwo śląskie.  

5. Planowany  okres realizacji: 1.02.2018 – 31.10.2018 z zastrzeżeniem, że ww. terminy  mogą 

ulec zmianie. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW  

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający poniższe kryteria: 

1. Nie posiadający powiązań kapitałowych bądź osobowych z Zamawiającym (FORECAST 

CONSULTING SP. Z O. O.), z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego oraz z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w 

szczególności na:  
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a. uczestnictwie 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. pozostawianiu 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. Dysponujący potencjałem organizacyjno-technicznym oraz pozostający w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia; 

3. Posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 2-letnie doświadczenie 

merytoryczne oraz potwierdzone uprawnienia. 

4. Wykonawca musi należeć do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) 

Złożenie oferty do przedmiotowego zapytania jest jednoznaczne z oświadczeniem spełnienia 

powyższych warunków przez Oferenta. 

 
W ramach realizacji usługi trenerskiej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

 

1. Przeprowadzenia dla wskazanych uczestników projektu usług o wskazanym zakresie 

przedmiotowym z zachowaniem wysokich standardów jakościowych w sposób zapewniający 

osiągnięcie zakładanych celów.  

2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy (w tym m.in.karty czasu pracy, listy obecności).  

3. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

uczestniku projektu, który, nie zgłosił się na szkolenie.  

4. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem szkolenia.  

 

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

Podpisaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres: 

martyna.stawiana@forecast.com.pl, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu: 42-202 

Częstochowa, ul. Krótka 27a w terminie do 13.08.2018 r. 

Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim określając cenę jednostkową świadczonej usługi 

w wymiarze kwoty na osobę (tj.: cena ze wszystkimi narzutami). 

 

…………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta) 

 

 

 

mailto:martyna.stawiana@forecast.com.pl
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Potwierdzam otrzymanie powyższego zapytania ofertowego.  

Oświadczam również, iż nie pozostaje ze Zleceniodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania. 
 

Oświadczam, iż po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty 

akceptuję je bez zastrzeżeń. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej 

z art. 233 § 1 k.k. 
 

 

______________________  

miejscowość i data 

 

_____________________________________  

podpis osoby otrzymującej zapytanie ofertowe 

 


