
 

 

 

 

 

 

DE-WZP.262.4. 2017.1.MG                    Warszawa, 20.01.2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest zorganizowanie i przeprowadzenie  

dwóch dwudniowych szkoleń wyjazdowych pt. „Zasady realizacji projektów w ramach 

PO WER 2014-2020”, zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zakupu” 

stanowiącym Załącznik nr 1 oraz „Istotnymi postanowieniami umowy” stanowiącymi 

Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania aspektów społecznych przy 
realizacji zamówienia. W szczególności, wykonawca zobowiązuje się, że osoby 
zatrudnione do przygotowania i obsługi szkolenia (nie dotyczy personelu szkolącego), 
niezależnie od tego, czy zatrudnione przez niego bezpośrednio, czy też przez jego 
podwykonawcę, będą zatrudnione: 

a) na podstawie umowy o pracę  
lub 

b) w oparciu o umowy cywilnoprawne i jednocześnie będą należały do jednej z dwóch 
kategorii osób: 
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
na podstawie umowy o pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
- osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, 
z późn. zm.). 
 

3. Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej na e-mail:  
robert.bartold@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2017 r. do 
godziny 11.00.  
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

4. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 
- cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 % 
- doświadczenie trenerów – 40% 
 
a) dla kryterium „Cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia” 

punkty zostaną przyznane wg wzoru:  
C= Cn / Co x 100 pkt x 60 % 
gdzie: 
C = przyznane punkty 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

 
b) dla kryterium „Doświadczenie trenerów” punkty zostaną przyznane wg 

następujących zasad: 
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1) W kryterium „Doświadczenie trenerów” ocenie podlegać będzie doświadczenie 

każdej osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji usługi. 
2)  Doświadczenie każdego trenera wskazanego przez Wykonawcę do realizacji usługi 

szkoleniowej oceniane będzie na podstawie liczby przeprowadzonych w okresie 
ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert powyżej liczby określonej 
w wymaganiach niezbędnych, tj. powyżej 20 dni szkoleniowych, wg schematu 
określonego w pkt 4. 

3) Trenerzy zostaną potraktowani jako zespół (w przypadku, gdy Wykonawca 
zaproponuje 2 różne zespoły trenerów (każdy z terminów szkoleń poprowadzi inny 
zespół trenerów) to zespoły liczymy łącznie. Punktacja w ramach doświadczenia 
wszystkich trenerów zostanie zsumowana a następnie podzielona przez liczbę 
trenerów. Przykładowo jeżeli zostaną zaproponowane dwa różne zespoły (4 
trenerów), to punkty w ramach doświadczenia każdego trenera zostaną zsumowane, 
a następnie suma zostanie podzielona przez 4. W ten sposób wyliczona zostanie 
punktacja Wykonawcy w kryterium „Doświadczenie trenera”. 

4) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie w zakresie 
przeprowadzania szkoleń grupowych z zakresu Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 większe niż określone w wymaganiach niezbędnych dla 
Wykonawcy w następujący sposób: 
 
1-5 dni szkoleniowych powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20) – 5 pkt 
6-10 dni szkoleniowych powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20) – 10 pkt 
11-15 dni szkoleniowych powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20) – 15 pkt 
16-20 dni szkoleniowych powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20) – 20 pkt 
21-25 dni szkoleniowych powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20) – 25 pkt 
26-30 dni szkoleniowych powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20) – 30 pkt 
31-35 dni szkoleniowych powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20) – 35 pkt 
 

Powyżej 36 szkoleń powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20) – 40 
pkt. 
Na potrzeby niniejszego zamówienia dzień szkoleniowy rozumiany jest jako forma 

podnoszenia kwalifikacji w danym obszarze tematycznym (j.w.) przeprowadzona przez 

każdego trenera wskazanego w ofercie, trwająca min. 6 godzin szkoleniowych 

(1h szkoleniowa = 45 min).  

Do oferty należy załączyć informacje dotyczącą doświadczenia każdego trenera wraz 
z następującymi informacjami: tytuł szkolenia, data (wraz z liczbą dni szkoleniowych 
rozumianych jw.) odbiorca szkolenia (wzór tabeli znajduje się w Formularzu ofertowym). 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 
 
Liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca stanowi sumę punktów w kryteriach: 
„Cena brutto oferty” oraz „Doświadczenie trenerów” wg wzoru: 
L=C+D 
gdzie 
L= liczba punktów przyznanych ofercie 
C = liczba przyznanych punktów w kryterium „Cena brutto oferty za realizację całego 
przedmiotu zamówienia” 
D = liczba przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie trenerów” 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

 
5. Oferta musi zawierać: 

wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
 

6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,  
nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 
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zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 
ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu. 
2. Istotne postanowienia umowy. 
3. Formularz ofertowy. 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu 

Szkolenie dla pracowników Instytucji Pośredniczącej MEN (IP MEN) 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie  dwóch dwudniowych 

szkoleń wyjazdowych pt. „Zasady realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020”, 

Program szkolenia musi obejmować co najmniej zakres tematyczny opisany poniżej:  

1) zasady oceniania wniosków o dofinansowanie (kryteria formalne, merytoryczne, 

premiujące, ocena warunkowa i negocjacje), 

2) umowa o dofinansowanie projektów (obowiązki beneficjentów i zmiany w stosunku do 

perspektywy 2007-2013), 

3) warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach, 

4) informacja i promocja w projektach,  

5) kontrola projektów, 

6) rozliczanie projektów w systemie SL2014. 

 

Celem szkolenia będzie dostarczenie i pogłębienie wiedzy Pracowników IP MEN w ww. 

zakresie. 

 

Uczestnicy 

Uczestnicy to pracownicy Instytucji Pośredniczącej MEN, zajmujących różne stanowiska w 4 

departamentach, ściśle ze sobą współpracujących przy wdrażaniu funduszy UE 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) – 

maksymalnie 36 osób. 

 

Harmonogram i organizacja szkolenia 

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 9-10 lutego 2017 r. - 1 grupa oraz 16-17 lutego 

2017 r. – 2 grupa. Średnio 18 osób, +/- 3 osoby w grupie. Wyjazd z MEN planowany jest ok. 

godz. 10:00 pierwszego dnia, a powrót ok. godz. 16:00 następnego dnia. 

Szkolenie będzie miało charakter wykładu z elementami dyskusji, analizy przypadków , burzy 

mózgów oraz innych podobnych form aktywizujących grupę.  

Szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do 

akceptacji Zamawiającego w ciągu max. 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy (po 

przeprowadzeniu badania potrzeb szkoleniowych). Zamawiający w ciągu max. 1 dnia 

roboczego zaakceptuje program szkolenia albo odeśle Wykonawcy do poprawy. Poprawiony 

program szkolenia Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w ciągu 1 dnia roboczego. 

 

Trenerzy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu do 

realizacji zamówienia, składającego się z 2 trenerów (jednocześnie) na każdym dwudniowym 

szkoleniu. Każdy z trenerów musi wykazać się minimum dwuletnim doświadczeniem 
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obejmującym min. przeprowadzenie 20 dni szkoleniowych z zakresu Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Na potrzeby niniejszego 

zamówienia dzień szkoleniowy rozumiany jest jako forma podnoszenia kwalifikacji w danym 

obszarze tematycznym (j.w.) przeprowadzona przez każdego trenera wskazanego w ofercie, 

trwająca min. 6 godzin szkoleniowych (1 h szkoleniowa = 45 min).  

Do oferty powinien być dołączony życiorys/biogram trenera wraz z następującymi 

informacjami: tytuł szkolenia, data (wraz z ilością dni szkoleniowych rozumianych jw.), 

Zamawiający szkolenie.  

 

 

Miejsce szkolenia i zakwaterowania uczestników 

Wykonawca zapewni realizację szkolenia w hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym 

w rozumieniu przepisów § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., nr 22, poz. 169 j.t., z późn. zm.) albo w 

ośrodku odpowiadającym temu standardowi. Obiekt powinien być zlokalizowany w odległości 

nie większej niż 50 kilometrów od Warszawy (liczonych w linii prostej od Dworca Centralnego 

w Warszawie za pomocą aplikacji Google Maps) i posiadać infrastrukturę rekreacyjną oraz  

bezpłatny parking dla osób korzystających z własnego transportu.  

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w miejscu szkolenia sali szkoleniowej 

wyposażonej w odpowiedni sprzęt i oznakowanej odpowiednimi logotypami i informacją 

o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE (wzór logotypów i oznakowania prześle 

Zamawiający). 

Wykonawca zapewni łącznie maksymalnie 32 miejsca noclegowe w pokojach 

dwuosobowych oraz maksymalnie 4 miejsca noclegowe w pokojach jednoosobowych 

z łazienkami. Ostateczna liczba osób korzystających z noclegów zostanie przedstawiona 

Wykonawcy najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. 

 

Obsługa gastronomiczna 

Wykonawca zapewnia uczestnikom wyżywienie, tj.: 

� pierwszego dnia: obiad (w formie bufetu lub wyboru dań z karty) oraz kolację,  

� drugiego dnia: śniadanie (w formie bufetu) oraz obiad (w formie bufetu lub wyboru 

dań z karty), 

� pierwszego i drugiego dnia: minimum 2 przerwy kawowe (ciastka, owoce, woda 

mineralna gazowana/niegazowana, kawa, herbata, cytryna, mleczko/śmietanka do 

kawy i soki – różne rodzaje do wyboru). 

Osobom, które zadeklarują korzystanie ze specjalnej diety (wegetariańskiej, dla diabetyków, 

bezglutenowej) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie posiłki. Informacja o liczbie 

osób korzystających ze specjalnej diety zostanie przekazana przez zamawiającego 

najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia wraz z listą uczestników. 

 

Transport 

Wykonawca zapewni Uczestnikom transport pierwszego dnia szkolenia spod gmachu MEN  

Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa do ośrodka (autokarem/busem) oraz drugiego dnia 

po zakończeniu szkolenia pod gmach MEN. Realizujący usługę transportową Wykonawca 

lub jego podwykonawca musi posiadać licencję na przewóz krajowy osób oraz wymagane 

prawem ubezpieczenia. 
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Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca musi dodatkowo:  

a) przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych (przeprowadzoną telefonicznie ze 

wskazanymi przedstawicielami komórek organizacyjnych wchodzących w skład IP MEN), 

b) zapewnić materiały szkoleniowe (dla każdego uczestnika materiały merytoryczne* oraz 

notes i długopis, a także 1 komplet materiałów do dokumentacji szkolenia), 

c) wydać certyfikaty*, 

d) przekazać Zamawiającemu po szkoleniu:  

a) listę obecności*, 

b) wypełnione ankiety ewaluacyjne*,  

c) wykaz wydanych certyfikatów* potwierdzających ukończenie szkolenia, 

d) kopie certyfikatów,  

e) raport poszkoleniowy*, który powinien zawierać informację ogólne nt. szkolenia, 

trenera oraz programu oraz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych, 

e) informować Zamawiającego drogą mailową o działaniach realizowanych przez 

Wykonawcę w związku z organizacją szkolenia oraz o ewentualnych problemach 

w realizacji zamówienia. 

   

 

 

 

* opatrzone obowiązującymi logotypami i informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE 

zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji. 
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Załącznik nr 2 
Istotne postanowienia umowy 

 
Umowa nr MEN/2017/DFS/…. 

 

Zawarta w dniu …….…….….. 2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji 

Narodowej, z siedzibą w Warszawie, przy al. J. Ch. Szucha 25, NIP 701-001-56-10 zwanym 

dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Pana Marka Lewińskiego – Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN 

 

a 

  

……...……..……….. z siedzibą w ..…………, kod pocztowy ………….., ul. ………..……..., 

NIP ……...………….., KRS (jeśli dotyczy) ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez:  

Panią/Pana …………………………….. 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania usługi polegającej na 

przeprowadzeniu i organizacji dwóch dwudniowych szkoleń wyjazdowych pt. „Zasady 

realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020” dla pracowników Instytucji 

Pośredniczącej MEN, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

2. W ramach szkolenia Wykonawca przeszkoli maksymalnie 36 uczestników.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy listy uczestników 

szkolenia, nie później niż na  2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób mających uczestniczyć 

w szkoleniu w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia 

szkolenia. 

5. Szkolenie zostanie przeprowadzone w 2 terminach: w dniach 9-10 lutego 2017 r. oraz 

w dniach 16-17 lutego 2017 r., w hotelu/ośrodku ...…......………., adres hotelu/ośrodka: 

………………………. . 

6. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu przez strony, dopuszcza się 

zmianę terminów określonych w ust. 5. 

7. Szkolenia poprowadzą poniżej wskazani trenerzy: 

1) ………………….. , 

2) ………………….. . 

8. Strony wyznaczają osoby koordynujące odpowiedzialne za wymianę informacji na temat 

realizacji szkolenia: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………, tel. ……………, e-mail: …………… ,  
b) ze strony Wykonawcy: …………………, tel. ……………, e-mail: ……………… .  
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§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania aspektów społecznych przy 

realizacji zamówienia. W szczególności, wykonawca zobowiązuje się, że osoby 

uczestniczące w przygotowaniu i obsłudze szkolenia (nie dotyczy trenerów), niezależnie 

czy zaangażowane przez niego bezpośrednio, czy też przez jego podwykonawcę, będą: 

1) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub 

2) będą świadczyły usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne i jednocześnie będą 

należały do jednej z dwóch kategorii osób: 

a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późń. zm.), 

b) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 

645 j.t., z późń. zm.).  

2. Wykonawca w powyższym zakresie złoży stosowne oświadczenie, a Zamawiający 

będzie mógł je zweryfikować na każdym etapie realizacji zadania.  

3. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udokumentuje fakt uczestniczenia w realizacji 

zamówienia osób/osoby, o których mowa w ust. 1 i przedłoży do wglądu odpowiednio 

zanonimizowane kopie dokumentów, o które zawnioskuje Zamawiający.  

 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

nieprzekraczającej …..… zł brutto (słownie: ………………… złotych brutto) zgodnie 

z kosztorysem wynagrodzenia Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  
2. Koszt szkolenia 1 uczestnika wynosi ………… zł brutto, zgodnie z kosztorysem 

wynagrodzenia Wykonawcy (koszty zmienne) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 
3. W przypadku zmniejszenia się liczby uczestników szkolenia określonej w § 1 ust. 2 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu 

o iloczyn kosztu szkolenia jednego uczestnika ustalony w ust. 2 powyżej i liczby, o jaką 

zmniejszono liczbę uczestników. 

4. W przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca zrzeka się 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraconych korzyści.  

5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokół odbioru usługi szkoleniowej potwierdzający należyte 

wykonanie usługi określonej w § 1 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

umowy.  

6. Zapłata wynagrodzenia opisanego w ust. 1, przy zastosowaniu powyższych zapisów, 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i w pełni 
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odzwierciedlającej stan faktyczny faktury VAT wraz z dokumentacją, o której mowa 

w załączniku nr 1 (lista obecności, wypełnione ankiety ewaluacyjne, wykaz wydanych 

certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, kopie certyfikatów, raport 

poszkoleniowy). 

7. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia przez bank 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie płatniczych roszczeń 

Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie. 

10. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 4 

1. W przypadku niewykonania w całości lub w części umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną na rzecz 

Zamawiającego w wysokości 15% kwoty ustalonej w § 3 ust. 1, tj. …….. zł (słownie: 

…….. złote).  

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę 

umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3 ust.1, tj. ………………… zł (słownie: 

................ złotych). 

3. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną 

(jednocześnie należącą do jednej z wymienionych kategorii osób) osób wykonujących 

czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zakupu, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną 

na podstawie umowy o pracę. 

4. Zastrzeżone kary umowne podlegają sumowaniu. Kary umowne mogą być potrącone  

z należnego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników, 

w tym w szczególności za szkody spowodowane w wyniku nieprzestrzegania przez 

uczestników zasad bezpieczeństwa oraz niestosowania się do zaleceń i instrukcji 

Wykonawcy oraz przez osoby będące pod wpływem alkoholu i innych środków 

odurzających oraz za szkody doznane przez takie osoby. Ewentualne koszty dodatkowe 

oraz odpowiedzialność za szkody ponoszą uczestnicy. Zamawiający nie ponosi kosztów 

korzystania przez uczestników z minibarów, kosztów rozmów telefonicznych, TV oraz 

dodatkowych usług hotelowych, o czym Wykonawca jest obowiązany poinformować 

uczestników. 
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§ 5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 6 
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd 

miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 7 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 
§ 8 

Zamawiający ma prawo nadzorowania i kontrolowania postępu prac objętych umową. 

 

§ 9 
Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do realizacji zlecenia i zobowiązuje 

się wykonać je z najwyższą starannością. 

 

         § 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemne w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

         § 11 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innemu podmiotowi bez zgody 

Zamawiającego. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpić. 

 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego 

i jednym dla Wykonawcy. 

 

§ 13 
Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania 

oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej, 

a umocowanie to nie wygasło w dniu podpisania Umowy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 

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

 



 

   

 

 

5 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 Kosztorys wynagrodzenia Wykonawcy, 

3. Załącznik nr 3 Protokół odbioru usługi szkoleniowej. 

 

 
Umowa finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: 

nr działania w zakresie budżetu zadaniowego: 17.2.1.5.2. 

kod projektu: PW- 600-02-000-00 

Część 30 dział 750 rozdział  75001,  

§ 4558 –  …………... zł  
§ 4559 –  ………..…. zł. 
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Załącznik nr 2 
 

Kosztorys wynagrodzenia Wykonawcy 
 

 
Podział kosztów:   

Szczegółowy wykaz kosztów 
Koszt dla grupy 

36-osobowej  
Koszt szkolenia 

jednej osoby    

  
Koszty obejmują: 
 
Koszty stałe:  

1) przygotowanie 
i przeprowadzenie szkolenia, 

2) wynajem sali szkoleniowej, 
3) transport do/z miejsca 

szkolenia 
 
Koszty zmienne:  

4) noclegi, 
5) wyżywienie, 
6) materiały dla uczestników, 
7) certyfikaty 

 
 

 
 
 
 

zł 
 
 
 
 
 
 

 zł 
 

 

 
 

zł 
 
 
 
 
 
 

zł1 

Łącznie: 

 
 

zł 
 
 

zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 kwota kosztów zmiennych szkolenia jednej osoby, która będzie uwzględniona przy dokonaniu 

wyliczenia  ostatecznej kwoty rachunku/faktury  (w zależności od zmniejszenia się liczby uczestników)   
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Załącznik nr 3 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

USŁUGI SZKOLENIOWEJ 
 
 

dot. Umowy ………..…. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej      …………………………. 

 

1. Protokół sporządzono w dniu ………………… . 

2. Protokół dotyczy odbioru …………………….. . 

3. Zakres zamówienia określonego w umowie:  

Wykonawca zorganizował i przeprowadził ………………………………………. . 

4. Termin realizacji zamówienia: …………………………………….……………….. . 

5. Zamawiający dokonuje odbioru usługi objętej umową bez uwag i stwierdza,  

że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem określonym w umowie 

(TAK/NIE)*. 

Uwagi Zamawiającego**: …………………………………………………………. . 

6. Zamawiający wyraża zgodę Wykonawcy do wystawienia faktury za wykonane 

zamówienie. 

 
 

 
 

……………………………………………. 
     data i podpis Zamawiającego 

 
 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić. 

** - wypełnić wyłącznie przy zaznaczeniu opcji „NIE”. 



 

Załącznik nr 3  
 

Formularz ofertowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
NIP .................................................... REGON ......................................................................... 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
................................................................................................................................................... 
Numer telefonu: ............................................. 
Numer faksu: …………................................... 
e-mail:  ...................................................................................................................................... 
 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „przeprowadzenie procedury zakupu usługi 
polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla 36 osób (pracownicy 
IP MEN) z zakresu „zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020” oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego oraz z Istotnymi 
postanowieniami umowy zawartymi w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.  
 

1. Szkolenia będą zlokalizowane w ……..….………….…………… (podać dokładną 
lokalizację) i prowadzone w hotelu/ośrodku …………………….…………. 
o standardzie …………….…(co najmniej 3-gwiazdkowym, podać liczbę gwiazdek). 

2. Hotel/ośrodek konferencyjno-szkoleniowy, w którym odbędzie się szkolenie jest 
zlokalizowany w odległości ………………. (podać odległość w km w linii prostej 
zgodnie z aplikacją Google Maps) od Dworca Centralnego (Aleje Jerozolimskie 54, 
00-495 Warszawa). 

 
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  

KOSZTY STAŁE (obejmują łącznie dwa terminy szkoleń) 

ZADANIE 
Wartość brutto  

w PLN 

Lp. A B 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia ……………………. 

2. Wynajem sali szkoleniowej  ……………………. 

3. Transport do i z miejsca szkolenia  ……………………. 

KOSZTY ZMIENNE 

ZADANIE 
Koszt jednostkowy 

za 1 uczestnika  
(brutto w PLN) 

Maksymalna 
liczba 

uczestników 

Wartość brutto  
w PLN 

(B x C x D) 

 A B C D 



 

4. Nocleg (1 doba hotelowa) …………………… 36 …………………. 

5. 
Wyżywienie  

(zgodnie ze Szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia) 

…………………… 36 ………………….. 

6. Materiały szkoleniowe  …………………… 36 ………………….. 

7. Certyfikaty …………………… 36 ………………….. 

CENA OFERTY BRUTTO  
(suma B1+B2+B3+D4+D5+D6+D7) 

…………………. złotych 

(słownie……………………………
…………………………..……) 

UWAGA 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy 
i nie będzie podlegać zmianom. 

4. Do przeprowadzenia szkoleń, skierowany/a zostanie:  
Lp. 

Imiona i nazwiska trenerów 

1. 
 

2. 
 

 

Oświadczam, że wskazani trenerzy skierowani do przeprowadzenia szkoleń posiadają 
wymagane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń grupowych w zakresie wskazanym 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
 

5. Do oferty załączam informację dotycząca doświadczenia każdego z trenerów:  
 

Imię i nazwisko trenera 
Lp. Tytuł szkolenia Data szkolenia Liczba dni 

szkoleniowych 
Odbiorca szkolenia 

     

     

     

     

 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 

Do oferty dołączono: 
1. Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych. 
2. Informacja nt. doświadczenia każdego z trenerów. 

 

 

 

………………………………             ……………………………………...…………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



 
 

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 
 
 
 
 

Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych 
 
Oświadczam, że wszystkie osoby skierowane do realizacji usługi polegającej na 
zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla 36 osób (pracownicy IP MEN) z zakresu 
„zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020”, nr DE-WZP.262.4.2017.MG, 
w szczególności do jego przygotowania i obsługi (nie dotyczy personelu szkolącego), 
spełniają wymogi w zakresie realizacji aspektów społecznych.  
Do realizacji zamówienia skierujemy (dotyczy także podwykonawcy) następujące osoby: 
 
 

Liczba osób 
realizujących 
zamówienie 

Zakres wykonywanych 
czynności* 

Sposób wypełniania aspektów 
społecznych** 

1 2 3 

1.   

2.   

..   

 

* Należy wskazać co najmniej osoby odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną 
i gastronomiczno-cateringową szkolenia. 

** Należy podać czy osoba skierowana do wykonywania wskazanych w kolumnie  
3 czynności będzie świadczyła je na podstawie umowy o pracę lub czy należy do kategorii 
osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych. 
 
Uwaga! W przypadku zmiany osób lub osoby wykonującej czynności w stosunku  
do ww. tabeli Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu 
zamawiającemu, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nią czynności i sposobu 
wypełniania aspektów społecznych. Zmiana taka jest możliwa tylko w wypadku, gdy osoba 
zastępująca będzie wypełniała którykolwiek z wymaganych aspektów społecznych. 
 
 
 
 
 
 

………………………………             …….………………………..………………………  
   (miejscowość i data)                               ( imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela   

Wykonawcy) 


