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         Kraków, dnia 15 listopada 2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/LIMITS/2016 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór 

dostawcy  

Usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. 

Push the limits” 

 

(kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE 

nr.213/2008  

z dnia 28 listopada 2007:CPV: 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego)  

Projekt „Przekraczamy granice. Push the limits” realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 

r. skierowany jest do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, które nie pracują i nie uczą się w 

momencie przystąpienia do projektu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna oraz 

społeczna uczestników i uczestniczek projektu poprzez kompleksowy system wsparcia zakładający 

między innymi podniesienie kompetencji językowych oraz udział w 2 miesięcznym stażu 

zagranicznym. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 

ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków 

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego zapytania, która zawierać będzie 

następujące elementy formalne: 

a) datę sporządzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 

b) własnoręczny czytelny podpis wykonawcy lub pieczątkę firmową z podpisem, 

c) adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, REGON 

d) numer telefonu kontaktowego, 

e) adres poczty elektronicznej (e-mail) 

2. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy udzielić na załączonym formularzu oferty (załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania). 
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3. Do formularza oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

a) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do 

wykluczenia (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) 

c) Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania) 

d) Proponowany program-harmonogram szkolenia, zawierający zagadnienia tematyczne  

w podziale na zajęcia teoretycznie i praktyczne, liczbę godzin dydaktycznych, propozycję 

terminów i godzin szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2016 r, godz. 

16:00.  

2. Oferta powinna być przesłana jedną z możliwych dróg:   

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.swiatek@plineu.org - skan 

oferty,  

 listownie (decyduje data wpływu oferty do biura Stowarzyszenia Doradców Europejskich  

    PLinEU), 

 poprzez kuriera (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej), 

 dostarczona osobiście do biura Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU,  

    ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub w trakcie weryfikacji złożonych 

ofert zmienić lub wycofać swoje zapytanie ofertowe. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień 

treści złożonych ofert. 

6.  Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od 

następnego dnia, do którego obowiązywał termin składania ofert. 
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IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi każdego Oferenta, który złożył 

ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie niezwłocznie po dokonaniu 

ostatecznego wyboru. 

2.  Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty/ofert zostanie podpisana umowa 

z Wykonawcą/Wykonawcami.  

V. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:  

1. Kryterium oceny ofert: cena brutto za 1 osobogodzinę dydaktyczną szkolenia – 100% 

2. Ocena jest przeprowadzana osobno dla każdej części zapytania ofertowego. Zakłada się 

wybór jednego lub kilku Wykonawców w zależności od wyników oceny poszczególnych ofert. 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

CZĘŚĆ I 

Nauka programowania i język Java 

CPV: 80530000-8 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu, przeprowadzeniu oraz 

obsłudze szkolenia „Nauka programowania i język Java” dla  min. 1 osoby max. 3 osób. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowanie szkolenia, dzięki któremu uczestnicy zdobędą wiedzę 

i umiejętności w zakresie kwalifikacji zawodowych dotyczących tematu szkolenia. 

2. W ramach prowadzonego szkolenia Wykonawca zapewni: 

 pomieszczenia szkoleniowe, prawidłowo oznakowane logotypami Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i spełniające 

bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

 materiały szkoleniowe oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

 materiały piśmiennicze i niezbędne pomoce dydaktyczne, 

 niezbędny sprzęt do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

 program szkoleniowy, który przewiduje zajęcia praktyczne 



 
 

 

St
ro

n
a4

 

 wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie 

dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć,  

 catering (kawa, herbata, woda, kanapki) 

3. Oczekiwane rezultaty dotyczą wyposażenia uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności  

z zakresu, który minimalnie obejmie następujące zagadnienia: Programowanie strukturalne, 

programowanie obiektowe, Java, bazy danych, SQL, XML, JSON. 

4. Minimalna liczba godzin dydaktycznych: 60 

5. Miejsce organizacji szkolenia: Kraków 

6. Wykonawca wystawi uczestnikom zaświadczenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 styczna 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych oraz zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia, oznakowane logotypami Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, zawierające suplement z blokami tematycznymi oraz liczbą godzin szkolenia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

(telefonicznie/mailowo/pisemnie) o nieobecności uczestników lub ich rezygnacji w trakcie szkolenia, 

a także o innych czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od 

zaistnienia ww. okoliczności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia. 

9. W terminie do 5 dni od zakończenia usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację szkolenia: 

 listy obecności uczestników na zajęciach, 

 listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników, 

 listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń/certyfikatów przez uczestników, 

 kserokopie zaświadczeń potwierdzające ukończenie szkolenia przez uczestników 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

 dziennik zajęć zawierający tematy zajęć oraz wymiar godzin lub jego kserokopię 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

 protokół z egzaminu wewnętrznego. 

Termin świadczenia usługi: Grudzień 2016 - luty 2017 r. 
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CZĘŚĆ II 

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015 

CPV: 80530000-8 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu, przeprowadzeniu oraz 

obsłudze szkolenia „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015” dla 

1 osoby. Wykonawca ma obowiązek zorganizowanie szkolenia, dzięki któremu uczestnicy zdobędą 

wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zawodowych dotyczących tematu szkolenia. 

2. W ramach prowadzonego szkolenia Wykonawca zapewni: 

 pomieszczenia szkoleniowe, prawidłowo oznakowane logotypami Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

i spełniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, materiały szkoleniowe oznakowane 

logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój,  

 materiały piśmiennicze i niezbędne pomoce dydaktyczne, 

 niezbędny sprzęt do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

 program szkoleniowy, który przewiduje zajęcia praktyczne 

 wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie 

dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć,  

 catering (kawa, herbata, woda, kanapki) 

3. Oczekiwane rezultaty dotyczą wyposażenia uczestniczki w wiedzę i praktyczne umiejętności  

m.in. z zakresu: 

 wymagania normy ISO 9001:2015 pod kątem auditowania;  

 kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;  

 wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2011:  

 planowanie auditów wewnętrznych,  

 przygotowanie do auditu,  

 prowadzenie działań auditowych,  

 dokumentowanie auditu,  

 raportowanie z auditu.  
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 komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;  

 ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.  

4. Minimalna liczba godzin dydaktycznych: 24 

5. Miejsce organizacji szkolenia: Kraków. 

6. Wykonawca wystawi uczestnikowi: 

a.  zaświadczenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

styczna 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz 

zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia, oznakowane logotypami Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, zawierające suplement z blokami tematycznymi oraz liczbą godzin szkolenia. 

i/lub 

b. certyfikat Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 wydany 

przez TÜV SÜD Polska. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

(telefonicznie/mailowo/ pisemnie) o nieobecności uczestnika lub jej rezygnacji w trakcie szkolenia, 

a także o innych czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od 

zaistnienia ww. okoliczności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia. 

9. W terminie do 5 dni od zakończenia usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację szkolenia: 

 listy obecności uczestnika na zajęciach, 

 listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestnika, 

 listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń/certyfikatów przez uczestnika, 

 kserokopie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia przez uczestnika 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem), 

 dziennik zajęć zawierający tematy zajęć oraz wymiar godzin lub jego kserokopię 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

 protokół z egzaminu wewnętrznego. 

Termin świadczenia usługi: grudzień 2016 - luty 2017 r. 
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CZĘŚĆ III 

SAMODZIELNY KSIĘGOWY  

CPV: 80530000-8 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu, 

przeprowadzeniu oraz obsłudze szkolenia „Samodzielny księgowy” dla min. 1 osób max. 3 osób. 

Wykonawca ma obowiązek przekazania uczestniczkom wiedzy i zapewnić nabycie umiejętności 

w zakresie kwalifikacji zawodowych dotyczących tematu szkolenia.  

2. W ramach prowadzonego szkolenia Wykonawca zapewni: 

 pomieszczenia szkoleniowe, prawidłowo oznakowane logotypami Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

i spełniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

 materiały szkoleniowe oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

 materiały piśmiennicze i niezbędne pomoce dydaktyczne, 

 niezbędny sprzęt do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

 program szkoleniowy, który przewiduje zajęcia praktyczne 

 wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie 

dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć,  

 catering (kawa, herbata, woda, kanapki) 

3. Oczekiwane rezultaty dotyczą wyposażenia uczestniczek w wiedzę i praktyczne umiejętności 

m.in. z zakresu: 

 klasyfikacji i charakterystyki składników majątku i źródeł ich finansowania, 

 bilansu, 

 operacji gospodarczych, 

 zestawiania obrotów i sald, 

 podatku vat, 

 kategorii przychodów i kosztów, 

 wynagrodzeń i innych form zatrudniania pracowników, 

 ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego, 

 ewidencji rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, 
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 aktywów finansowych, 

 rozrachunków, 

 obrotów materiałów i towarów, 

 środków trwałych, 

 zamknięcia ksiąg rachunkowych, ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań 

finansowych, 

 obsługi programu Płatnik 

 obsługi księgowych programów komputerowych   

4. Minimalna liczba godzin szkolenia: 100 

5. Miejsce organizacji szkolenia: Kraków 

6. Wykonawca wystawi uczestnikom zaświadczenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 styczna 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych oraz zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia, oznakowane logotypami Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, zawierające suplement z blokami tematycznymi oraz liczbą godzin szkolenia.  

7.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

(telefonicznie/mailowo/pisemnie) o nieobecności uczestników lub ich rezygnacji w trakcie szkolenia, 

a także o innych czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od 

zaistnienia ww. okoliczności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia. 

9. W terminie do 5 dni od zakończenia usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację szkolenia: 

 listy obecności uczestników na zajęciach, 

 listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników, 

 listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń/certyfikatów przez uczestników, 

 kserokopie zaświadczeń potwierdzające ukończenie szkolenia przez uczestników 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

 dziennik zajęć zawierający tematy zajęć oraz wymiar godzin lub jego kserokopię 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

 protokół z egzaminu wewnętrznego. 

Termin świadczenia usługi: grudzień 2016 - luty 2017 r. 
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CZĘŚĆ IV 

KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

CPV: 80530000-8 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu, przeprowadzeniu oraz 

obsłudze szkolenia „Kurs grafiki komputerowej” dla min. 1 osoby max. 3 osób. Wykonawca ma 

obowiązek przekazania uczestnikom wiedzy i zapewnić nabycie umiejętności w zakresie kwalifikacji 

zawodowych dotyczących tematu szkolenia.  

2. W ramach prowadzonego szkolenia Wykonawca zapewni: 

 pomieszczenia szkoleniowe, prawidłowo oznakowane logotypami Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

i spełniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

 materiały szkoleniowe oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

 materiały piśmiennicze i niezbędne pomoce dydaktyczne, 

 niezbędny sprzęt do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

 program szkoleniowy, który przewiduje zajęcia praktyczne 

 wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie 

dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć,  

 catering (kawa, herbata, woda, kanapki) 

3. Oczekiwane rezultaty dotyczą wyposażenia uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności 

m.in. z zakresu: 

 biegła obsługa programów CorelDraw, Photoshop i Illustrator,  

 zastosowanie elementów grafiki rastrowej oraz wektorowej,  

 samodzielne przygotowywanie ulotki, folderów, logo, zdjęć pod punkty fotograficzne,  

 projektowanie banerów reklamowych na strony www, layoutów stron www i prezentacji 

ekranowych.  

4. Minimalna liczba godzin szkolenia: 80 

5. Miejsce organizacji szkolenia: Kraków  
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6. Wykonawca wystawi uczestnikom zaświadczenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 styczna 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych oraz zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia, oznakowane logotypami Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, zawierające suplement z blokami tematycznymi oraz liczbą godzin szkolenia. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

(telefonicznie/mailowo/pisemnie) o nieobecności uczestniczek lub ich rezygnacji w trakcie szkolenia, 

a także o innych czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od 

zaistnienia ww. okoliczności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia. 

9. W terminie do 5 dni od zakończenia usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację szkolenia: 

 listy obecności uczestników na zajęciach, 

 listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników, 

 listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń/certyfikatów przez uczestników, 

 kserokopie zaświadczeń potwierdzające ukończenie szkolenia przez uczestników 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

 dziennik zajęć zawierający tematy zajęć oraz wymiar godzin lub jego kserokopię 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

 protokół z egzaminu wewnętrznego. 

Termin świadczenia usługi: grudzień 2016 - luty 2017 r. 

CZĘŚĆ V 

SZKOLENIE AUTOCAD – 3D – POZIOM ZAAWANSOWANY 

CPV: 80530000-8 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu, przeprowadzeniu oraz 

obsłudze szkolenia „Szkolenie AutoCad – 3D –poziom zaawansowany” dla 1 osoby. Wykonawca 

ma obowiązek przekazania uczestnikowi wiedzy i zapewnić nabycie umiejętności w zakresie 

kwalifikacji zawodowych dotyczących tematu szkolenia.  

2. W ramach prowadzonego szkolenia Wykonawca zapewni: 
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 pomieszczenia szkoleniowe, prawidłowo oznakowane logotypami Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

i spełniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

 materiały szkoleniowe oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

 materiały piśmiennicze i niezbędne pomoce dydaktyczne, 

 niezbędny sprzęt do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

 program szkoleniowy, który przewiduje zajęcia praktyczne 

 wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie 

dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć,  

 catering (kawa, herbata, woda, kanapki) 

3. Oczekiwane rezultaty dotyczą wyposażenia uczestnika w wiedzę i praktyczne umiejętności 

m.in. z zakresu: 

 Różnica pomiędzy obszarami roboczymi AutoCAD 2D i 3D; dostosowywanie interfejsu do 

pracy w aplikacji; Wykorzystanie podstawowych narzędzi do wyświetlania brył 3D; różne 

metody wprowadzania danych. 

 Przygotowywanie rysunków do pracy, różnice pomiędzy typami modeli 3D; tworzenie brył 

z wykorzystaniem dynamicznego LUW; stosowanie narzędzi Metauchwytu. Style wizualizacji 

oraz korzystanie z widoków wstępnie ustawionych.  

 Zasady tworzenia prostych form; rysowanie oraz poddawanie modyfikacjom obiekty typu: 

prymitywy bryłowe, siatki elementarne, polibryła, polilinia 3D, helisa.   

 Umiejętność tworzenia brył i powierzchni 3D z elementów 2D.  

 Znajomość narzędzia wyciągnięcie proste i rozumienie zasad jego działania. Stosowanie 

profili i ścieżek.  

 Edycja obiektów, podstawowe operacje przestrzeni 3D: obrót, przesunięcie, wyrównanie, 

lustro, szyk, skala. Procedura działania tych poleceń oraz korzystanie z ich opcji.  

 Zasady tworzenia form złożonych, operacje logiczne na bryłach;  rodzaje oraz metody 

tworzenia powierzchni; nadawanie powierzchni określonej grubości; przekonwertowanie 

powierzchni lub obiektu do bryły 3D, obiektu do powierzchni. 
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 Przeprowadzanie zaawansowanej edycji obiektów. Metody wyboru poszczególnych 

komponentów bryły złożonej. Korzystanie ze sposobu tworzenia powierzchni lub bryły 3D 

przez przeciągnięcie profilu wzdłuż ścieżki. 

 Pojęcie wyciągnięcia złożonego i zasady jego stosowania. Stosowanie narzędzi naciśnij 

i ciągnij w celu tworzenia otworów i wyciągnięć. Umiejętność tworzenia powierzchni lub bryły 

3D przez przeciąganie obiektu wokół osi. Korzystanie z metod wyszukania obszarów, gdzie 

bryły 3D lub powierzchnie przecinają się lub nakładają. 

 Dodatkowe narzędzia edycji: tworzenie powłoki; odciskanie geometrii 2D na powierzchni lub 

bryle 3D, tworzenie dodatkowych krawędzi na powierzchniach płaskich; stosowanie 

przekrawania obiektów wzdłuż płaszczyzny; pojęcie sprawdzania przenikania; tworzenie 

geometrii modelu szkieletowego na podstawie innych obiektów.  

 Tworzenie i edytowanie przekrojów 2D lub 3D. Umiejętności edytowania płaszczyzn przekroju.  

Stosowanie dodawanie uskoku do przekroju. 

 Ustawianie kamery i miejsca docelowe do tworzenia i zapisywania perspektywicznego widoku 

3D obiektów; zmiana właściwości kamery; określanie parametrów płaszczyzny tnącej oraz 

płaszczyzny docelowej. 

 Znajomość i wykorzystanie różnych typów oświetlenia; korzystanie z ustawień oświetlenia.  

Definiowanie kątów padania promieni słonecznych na podstawie położenia geograficznego 

określonego dla modelu oraz daty i godziny. 

 Nadawanie modelom 3D realistycznego wyglądu. Korzystanie z dostępnych bibliotek 

materiałów. Nakładanie materiałów, kopiowanie, edytowanie i zapisywanie w swojej bibliotece.  

Rozróżnianie i stosowanie różnych typów materiałów. Korygowanie współczynnika odbicia, 

przezroczystości i faktury. Tworzenie tekstury i modyfikowanie jej zgodnie z potrzebami. 

 Tworzenie dokumentacji końcowej. Stosowanie tworzenia wielokrotnych rzutni, widoków 2D 

z brył 3D. Tworzenie rysunków technicznych za pomocą rzutu płaskiego. Umiejętność 

importowania modelu z aplikacji zewnętrznych. Wykorzystywanie  automatycznej 

dokumentacji modelu. 

 Przygotowanie rysunku do wydruku. Modyfikacja konfiguracji wydruku. 

4. Minimalna liczba godzin szkolenia: 80 

5. Miejsce organizacji szkolenia: Kraków  

6. Wykonawca wystawi uczestnikowi: 
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a.  zaświadczenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

styczna 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz 

zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia, oznakowane logotypami Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, zawierające suplement z blokami tematycznymi oraz liczbą godzin 

szkolenia. 

i/lub 

b. Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk (Autodesk Certificate of Completion) 

wystawiany przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

(telefonicznie/mailowo/pisemnie) o nieobecności uczestnika lub jego rezygnacji w trakcie szkolenia, 

a także o innych czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od 

zaistnienia ww. okoliczności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia. 

9. W terminie do 5 dni od zakończenia usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację szkolenia: 

 listy obecności uczestnika na zajęciach, 

 listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestnika, 

 listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń/certyfikatów przez uczestnika, 

 kserokopie zaświadczeń potwierdzające ukończenie szkolenia przez uczestnika 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

 dziennik zajęć zawierający tematy zajęć oraz wymiar godzin lub jego kserokopię 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

 protokół z egzaminu wewnętrznego. 

Termin świadczenia usługi: grudzień 2016 - luty 2017 r. 

VII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości 

zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego wsparcia w przypadku, jeżeli 

zamówiona ilość okaże się niewystarczająca lub jeżeli zaistnieje konieczność skierowania do udziału 

większej ilości Uczestników i/lub jeżeli w okresie następnych trzech lat od podpisania umowy 
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koniecznym okaże się nabycie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, na przykład w ramach 

kolejnych projektów EFS i/lub w ramach podstawowej działalności zamawiającego.  

3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo, co weryfikowane jest poprzez podpisanie załącznika nr 4.  

4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie do każdej części zamówienia, do 

której składana jest oferta. Doświadczenie to weryfikowane będzie na podstawie załącznika nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w którym Wykonawca wskazuje minimum 3 wykonane usługi, 

zgodne z przedmiotem danej części zamówienia do której jest składana oferta, wykonane w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.  

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument 

potwierdzający uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia (jeśli dotyczy). 

6. Wykonawca dołączy do oferty program-harmonogram szkolenia przygotowany zgodnie ze 

wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Ostateczna wersja harmonogramu 

będzie uzgadniana z Zamawiającym.  

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany specyfikacji przedmiotu zamówienia 

w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.  

8. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub w trakcie weryfikacji złożonych 

ofert zmienić lub wycofać swoje zapytanie ofertowe bez podania przyczyn decyzji. 

9. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym 

zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą, a w ostateczności powtórzyć postępowanie w trybie 

zasady konkurencyjności. 

UWAGA!!!  

W przypadku gdy Wykonawca we wskazanych terminach będzie realizował kurs/szkolenie dla 

większej grupy odbiorców istnieje możliwość dołączenia uczestnika projektu do organizowanej grupy 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku wątpliwości do przygotowanej oferty 

Zamawiający może zażądać uszczegółowienie bądź wyjaśnienie. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wykaz wykonanych usług 

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do 

wykluczenia 

4. Oświadczenie o braku powiązań 

5.  Wzór programu-harmonogramu szkolenia 
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Załącznik  Nr  1 

.............................................. 

pieczęć firmowa Wykonawcy  

F O R M U L A R Z      O F E R T Y  

na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu 

„Przekraczamy granice. Push the limits” 

 

Ja/My, niżej podpisany/podpisani: ............................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy  

 

.................................................................................................................................................... 

pełna nazwa Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

zarejestrowany adres Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

adres do korespondencji Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

( NIP i REGON ) 

 

.................................................................................................................................................... 

(numer telefonu / numer faxu) 

 

.................................................................................................................................................... 

(adres poczty elektronicznej) 
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1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:  

Nazwa części 
zamówienia

1
 

Liczba godzin 
dydaktycznych 
szkolenia 

Cena brutto za 
całość szkolenia dla 
jednej osoby 

Cena brutto za 
osobogodzinę 
szkolenia (kolumna 
3/kolumna 2 ) 

1 2 3 4 

Część I 
   

Część II 
   

Część III 
   

Część IV 
   

Część V 
   

2. Gwarantuję/gwarantujemy, że przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy w terminach 
określonych w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do jego 
treści żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert. 

5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia o wyborze mojej/naszej oferty. 

 

 

Data ……………………….                                            ..…………………………………………………… 

Pieczęć i podpis Wykonawcy 

                                                           
1 

 W przypadku składania oferty  tylko na wybrane części zapytania ofertowego, należy wypełnić informacje dotyczące 

właściwych części, w pozostałych wierszach należy wpisać „nie dotyczy”. 

 



 
 

 

St
ro

n
a1

7
 

Załącznik nr 2 

……………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy  

Wykaz wykonanych usług  

składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy wymagane zamówieniem doświadczenie nabyte 

podczas realizacji następujących usług: 

  

Lp. 

Numer części oferty, 

której 

poświadczeniem jest 

usługa
2
 (np. Część I) 

Szczegółowy opis  

(daty realizacji szkoleń, 
tematyka szkoleń, ilość 

uczestników, liczba godzin 
dydaktycznych)  

Zamawiający/ 

Zlecający  
(pełna nazwa, adres, 

telefon) 

1    

2    

3    

4    

itd    

Data ………………………. 

…………………………………… 

     pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

                                                           
2 

 Do każdej części zamówienia, do której jest składana oferta wymagane jest poświadczenie posiadania 

doświadczenia, które weryfikowane jest na podstawie wykonania minimum 3 usług o takim samym lub zbieżnym do części 

zamówienia charakterze. 
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                                                                   Załącznik nr  3     

                                                                             

…….........................................                                                                          

……......................................... 

(pieczęć firmy)                                                                                                                     

(miejscowość, data)  

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy:…………………………………………….................................................... 

Oświadczam/oświadczamy, że:  

I. Firma, którą reprezentuję/reprezentujemy, spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące 

w szczególności: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

II. Nie podlegam/podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

................................................................................... 

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  

04/LIMITS/2016 w ramach projektu „Push the limits. Przekraczamy granice” 

Oświadczam/y, że: 

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania  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: 

 uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  osobowej, 

 posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 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.    

 

 

 

Miejscowość ..........................., dnia ............................. 

 

 ............................................................. 

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 5 

 

PROPOZYCJA PROGRAMU-HARMONOGRAMU SZKOLENIA 

 

Data 

 

Liczba godzin 

dydaktycznych 

szkolenia 
Przedziały 

godzinowe 

szkolenia 

(od...do…) 

Tematy zajęć oraz treści w zakresie 

poszczególnych zajęć edukacyjnych szkolenia. 
część  

teoret. 

część 

prakt. 

     

     

     

     

     

     

 

……………………………………          

     podpis i pieczęć Wykonawcy 

 


