
 

 
Puławy, dnia 25.11.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10.2/PDA/11/2018 

 

na przeprowadzenie szkoleń umożliwiających nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i 

kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla uczestników  projektu „PRACA DLA AKTYWNYCH” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś 

priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Działanie 10.2 Programy typu 

outplacement  

Zamawiający 

Nazwa zamawiającego: ”Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE” 

Adres zamawiającego: ul. Zielona 19, 24-100 Puławy  

Numer telefonu/faksu: (+48) 608 344 020 

Adres poczty elektronicznej: dosiak1@wp.pl@o2.pl 

Adres strony internetowej: www.biuroprojektow.pulawy.pl    

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

efektywności, jawności i przejrzystości. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

Przedmiot zamówienia 

CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „PRACA DLA 

AKTYWNYCH” realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 

Usługa obejmie przeprowadzenie następujących szkoleń: 

SZKOLENIE OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 120 h szkolenia 

 

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia: 

1. Szkolenie odbywać się będzie w 1 grupie 10-osobowej 

2. Szkolenie odbędzie się w dniach od poniedziałku do soboty, 

3. Czas trwania szkolenia jednej grupy – łącznie 120 godzin szkoleniowych  

4. Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut, 

5. Rekrutację do projektu przeprowadził Zamawiający, 

6. W ramach realizacji szkolenia 

 Zamawiający zapewni: 

- salę szkoleniowa z dostępem do Internetu dla uczestników szkolenia. 

- wystarczającą do prowadzenia szkoleń liczbę komputerów 

- nieodpłatnie materiały szkoleniowe (długopis, teczkę, notatnik ), zostaną przekazane uczestnikom 

szkolenia w momencie rozpoczęcia zajęć. 

-catering  - kruche ciastka, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda ( uzupełniane w trakcie 

szkolenia) oraz jednodaniowy gorący posiłek.  

- egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem potwierdzający posiadane kwalifikacje i kompetencje 

Wykonawca zapewni: 

- wykładowców posiadających adekwatne kwalifikacje i umiejętności  do zakresu programowych 

prowadzonych przez nich szkoleń,  

- listy obecności uczestników ( podpisywane przez uczestników); 

-listy odbioru materiałów szkoleniowych ( tj. opracowań własnych wykładowców, pendrive – podpisane 

przez uczestników); 

- listy odbioru certyfikatów ( podpisywane przez uczestników); 
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- dziennik zawierającego terminy i godziny oraz zakresy merytoryczne poszczególnych zajęć; 

- protokoły podsumowujące realizację i potwierdzające wykonanie przedmiotu zadania ( po 

zakończeniu szkolenia ). 

 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji program szkolenia obejmujący następujące zagadnienia: 

podstawy psychologii, choroby wieku podeszłego i rodzaje niepełnosprawności, opieka i pielęgnacja 

osób starszych i niepełnosprawnych, terapia i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych.  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pracy zawodowej w charakterze 

opiekuna, także osób opiekujących się osobami chorymi i niepełnosprawnymi w warunkach domowych.  

 

SZKOLENIE INSTALACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ - 80 h 

szkolenia 

 

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia: 

 

1. Szkolenie odbywać się będzie w 1 grupie 10-osobowej 

2. Szkolenie odbędzie się w dniach od poniedziałku do soboty, 

3. Czas trwania szkolenia jednej grupy – łącznie 80 godzin szkoleniowych  (w tym 40 zajęć 

praktycznych) 

4. Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut, 

5. Rekrutację do projektu przeprowadził Zamawiający, 

6. W ramach realizacji szkolenia 

 Zamawiający zapewni: 

- salę szkoleniowa z dostępem do Internetu dla uczestników szkolenia. 

- wystarczającą do prowadzenia szkoleń liczbę komputerów 

- nieodpłatnie materiały szkoleniowe (długopis, teczkę, notatnik ), zostaną przekazane uczestnikom 

szkolenia w momencie rozpoczęcia zajęć. 

-catering  - kruche ciastka, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda ( uzupełniane w trakcie 

szkolenia) oraz jednodaniowy gorący posiłek.  

- egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem potwierdzający posiadane kwalifikacje i kompetencje 

Wykonawca zapewni: 

- wykładowców posiadających adekwatne kwalifikacje i umiejętności  do zakresu programowych 

prowadzonych przez nich szkoleń,  

- listy obecności uczestników ( podpisywane przez uczestników); 

-listy odbioru materiałów szkoleniowych ( tj. opracowań własnych wykładowców, pendrive – podpisane 

przez uczestników); 

- listy odbioru certyfikatów ( podpisywane przez uczestników); 

- dziennik zawierającego terminy i godziny oraz zakresy merytoryczne poszczególnych zajęć; 

- protokoły podsumowujące realizację i potwierdzające wykonanie przedmiotu zadania ( po 

zakończeniu szkolenia ). 

 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji program szkolenia obejmujący następujące zagadnienia: 

pozyskiwanie i wykorzystanie energii słonecznej, pozyskiwanie i wykorzystanie energii z biomasy, 

pozyskiwanie i wykorzystanie energii wiatrowej, montaż instalacji fotowoltaicznych.  

 

SZKOLENIE „DIETETYKA I ZDROWE ŻYWIENIE” – 240 h szkolenia 

 

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia: 

 

1. Szkolenie odbywać się będzie w 2 grupach 10-osobowych 

2. Szkolenie odbędzie się w dniach od poniedziałku do soboty, 

3. Czas trwania szkolenia jednej grupy – łącznie 120 godzin szkoleniowych   

4. Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut, 

5. Rekrutację do projektu przeprowadził Zamawiający, 



 
6. W ramach realizacji szkolenia 

 Zamawiający zapewni: 

- salę szkoleniowa z dostępem do Internetu dla uczestników szkolenia. 

- wystarczającą do prowadzenia szkoleń liczbę komputerów 

- nieodpłatnie materiały szkoleniowe (długopis, teczkę, notatnik ), zostaną przekazane uczestnikom 

szkolenia w momencie rozpoczęcia zajęć. 

-catering  - kruche ciastka, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda ( uzupełniane w trakcie 

szkolenia) oraz jednodaniowy gorący posiłek.  

- egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem potwierdzający posiadane kwalifikacje i kompetencje 

Wykonawca zapewni: 

- wykładowców posiadających adekwatne kwalifikacje i umiejętności  do zakresu programowych 

prowadzonych przez nich szkoleń,  

- listy obecności uczestników ( podpisywane przez uczestników); 

-listy odbioru materiałów szkoleniowych ( tj. opracowań własnych wykładowców, pendrive – podpisane 

przez uczestników); 

- listy odbioru certyfikatów ( podpisywane przez uczestników); 

- dziennik zawierającego terminy i godziny oraz zakresy merytoryczne poszczególnych zajęć; 

- protokoły podsumowujące realizację i potwierdzające wykonanie przedmiotu zadania ( po 

zakończeniu szkolenia ). 

 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji program szkolenia obejmujący następujące zagadnienia: 

podstawy nauki o żywieniu człowieka, podstawy funkcjonowania narządów organizmu człowieka, 

zasady racjonalnego żywienia , właściwości składników pokarmowych, stosowanie zasad racjonalnego 

żywienia, planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, planowanie diety 

lekkostrawnej, planowanie diety odchudzającej, suplementy w diecie.  

 

SZKOLENIE „KOSMETYKA PRAKTYCZNA”- 240 h szkolenia 

 

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia: 

 

1. Szkolenie odbywać się będzie w 2 grupach 10-osobowych 

2. Szkolenie odbędzie się w dniach od poniedziałku do soboty, 

3. Czas trwania szkolenia jednej grupy – łącznie 120 godzin szkoleniowych   

4. Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut, 

5. Rekrutację do projektu przeprowadził Zamawiający, 

6. W ramach realizacji szkolenia 

 Zamawiający zapewni: 

- salę szkoleniowa z dostępem do Internetu dla uczestników szkolenia. 

- wystarczającą do prowadzenia szkoleń liczbę komputerów 

- nieodpłatnie materiały szkoleniowe (długopis, teczkę, notatnik ), zostaną przekazane uczestnikom 

szkolenia w momencie rozpoczęcia zajęć. 

-catering  - kruche ciastka, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda ( uzupełniane w trakcie 

szkolenia) oraz jednodaniowy gorący posiłek.  

- egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem potwierdzający posiadane kwalifikacje i kompetencje 

Wykonawca zapewni: 

- wykładowców posiadających adekwatne kwalifikacje i umiejętności  do zakresu programowych 

prowadzonych przez nich szkoleń,  

- listy obecności uczestników ( podpisywane przez uczestników); 

-listy odbioru materiałów szkoleniowych ( tj. opracowań własnych wykładowców, pendrive – podpisane 

przez uczestników); 

- listy odbioru certyfikatów ( podpisywane przez uczestników); 

- dziennik zawierającego terminy i godziny oraz zakresy merytoryczne poszczególnych zajęć; 

- protokoły podsumowujące realizację i potwierdzające wykonanie przedmiotu zadania ( po 

zakończeniu szkolenia ). 



 
 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji program szkolenia obejmujący następujące zagadnienia: 

Zasady funkcjonowania i organizacja Salonu Kosmetycznego, pielęgnacja skóry twarzy i włosów, 

zastosowanie masek kosmetycznych, pełna diagnostyka kosmetyczna. Higieniczne oczyszczanie skóry. 

Preparaty kosmetyczne Kosmetyka zachowawcza, poradnictwo. Podstawowe zagadnienia masażu 

kosmetycznego. Zabiegi regeneracji kosmetycznej, na zabiegów. Kosmetologia lecznicza.  

 

Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do dnia 30.09.2019 r. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz 

podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT). 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 

wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach 

określonych w ofercie Wykonawcy. 

Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, 

zostanie odrzucona. 

Termin związania ofertą 30 dni.  

 

Kryterium oceny ofert 

1.    Kryteriami oceny ofert są: 

1) Cena ofertowa łączna o wadze 100% (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. 

3. Liczba punktów w kryterium ceną będzie obliczona na podstawie następującego wzoru: 

 

 

                    c. min.  

W = ---------------------------- x 100 

                    c. bad. 

 

Znaczenie skrótów: 

c. min. – wartość oferty z najniższą ceną brutto 

c. bad. – wartość brutto porównywanej oferty brutto 

 

 

5. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 

nieodrzuconych. 

 

Termin, miejsce i forma składania ofert 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

- w formie pisemnej na adres: Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE,  ul. 

Zielona 19 , 24-100 Puławy w terminie do 4.12.2018 r. do godz. 12:00 w tytule wpisując  

„Oferta- na przeprowadzenie szkoleń umożliwiających nabycie, podwyższenie lub dostosowanie 

kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla uczestników  projektu „PRACA DLA 

AKTYWNYCH”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement  

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 



 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wymogach 

Załącznik nr 4- oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 5- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób prowadzących szkolenie 

 

 

 

 

 

 


