Olsztyn, 12.06.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
Nr 1/ZWNZ/2019
dotyczące rozeznania cen rynkowych obowiązujących dla wynagrodzenia wykładowców szkoleń zawodowych:
-moduł teoretyczny [Kurs: Kucharz] [50h]
-moduł praktyczny z zakupem materiałów zużywalnych na część praktyczną [Kurs: Kucharz] [60h]
- moduł teoretyczny [Kurs: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej] [23h]
- moduł komputerowy [Kurs: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej] [50h]
w projekcie „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w
ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na
lata 2014 – 2020.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Edugika Centrum Szkoleniowe
Krzysztof Dąbrowski
ul. Polna 14/13
10-059 Olsztyn
NIP: 7392930908 , REGON 280566664
reprezentowanym przez Krzysztofa Dąbrowskiego
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju”
(wersja z dnia 19 lipca 2017 r.).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest rozeznaniem rynku. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na
temat ceny rynkowej przedmiotu zamówienia.
3. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy:
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
Kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CZEŚĆ I
Wybór Wykonawcy:
wykładowca na kursie Kucharz- MODUŁ TEORETYCZNY[50 h] [1 grupa (8 osób)] na terenie Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim,
w ramach projektu „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr: RPWM.11.01.01-28-0041/18
CZEŚĆ II
Wybór Wykonawcy:
wykładowca na kursie Kucharz- MODUŁ PRAKTYCZNY Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH [60 h] [1 grupa (8osób)] na terenie Elbląga
w województwie warmińsko-mazurskim, w ramach projektu „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]"
nr:RPWM.11.01.01-28-0041/18
CZEŚĆ III
Wybór Wykonawcy:
wykładowca na kursie Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowej- MODUŁ TEORETYCZY [23 h] [1 grupa
(8 osób)] na terenie Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim, w ramach projektu „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat
elbląski i powiat braniewski]" nr:RPWM.11.01.01-28-0041/18
CZEŚĆ IV
Wybór Wykonawcy:
wykładowca na kursie Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowej- MODUŁ KOMPUTEROWY[50 h] [1 grupa
(8 osób)] na terenie Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim, w ramach projektu „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat
elbląski i powiat braniewski]" nr:RPWM.11.01.01-28-0041/18
„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
A.

TERMINY I CZĘSTOTLIOWOŚĆ:
CZEŚĆ I/II/III/IV - TERMIN:
czerwiec 2019/ lipiec 2019/ sierpień 2019
CZEŚĆ I/II/III/IV - CZĘSTOTLIWOŚĆ:
Szczegółowe informacje zostaną podane przed odpisaniem umowy z Wykonawcą, niemniej należy wziąć pod uwagę zarówno zajęcia
dzienne (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00- 20.00) jak i zajęcia w systemie weekendowym (od piątku do niedzieli w
godzinach 08.00-20.00)

B.

PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI:
CZEŚĆ I/II/III/IV: Elbląg

C.

WYMIAR.
CZĘŚĆ I:
1 grupa (8 Uczestników) x 50 h
CZĘŚĆ II:
1 grupa (8 Uczestników) x 60 h
CZĘŚĆ III:
1 grupa (8 Uczestników) x 23 h
CZĘŚĆ IV:
1 grupa (8 Uczestników) x 50 h

D.

PROGRAM KURSU.
Wykonawca ma obowiązek przygotowania szczegółowego programu kursu wg wzoru wskazanym w Załączniku 6. Szczegółowy program
kursu zostanie przygotowany i przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 2 dni od podpisania
umowy, w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów.
Akceptacja przez Zamawiającego szczegółowego programu kursu będzie miała formę mailową o ile Zamawiający nie będzie miał
zastrzeżeń. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca przedłoży kolejne propozycje uwzględniające uwagi Zamawiającego w
ciągu następnych 2 dni.
W programie powinny znaleźć się obligatoryjnie poniższe zagadnienia:
CZEŚĆ I:







przepisy BHP/PPOŻ/związane z wykonywaniem zawodu
PDG
KPS
technologia z towaroznawstwem
sporządzanie potraw i napojów (Przechowywanie żywności/ Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów)
przygotowanie do egzaminu zewnętrznego

CZEŚĆ II:
 przepisy BHP/PPOŻ/związane z wykonywaniem zawodu
 zajęcie praktyczne
 przygotowanie do egzaminu zewnętrznego
CZEŚĆ III:










przepisy BHP/PPOŻ/związane z wykonywaniem zawodu
zasady funkcjonowania magazynów
typy magazynów
zasady gospodarki magazynowej
obieg dokumentów i towarów
tworzenie i uzupełnianie kartotek
prawa i obowiązki pracowników magazynu
wyposażenie magazynów
przygotowanie do egzaminu zewnętrznego

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

CZEŚĆ IV:
 obsługa programów magazynowych
 wykorzystanie komputera i oprogramowania w pracy magazyniera
 przygotowanie do egzaminu zewnętrznego ECDL PROFILE
E.

SKRYPT.
CZEŚĆ I/II/III/IV: Merytoryczne przygotowanie i wydrukowanie kompletu materiałów szkoleniowych( skrypt tematyczny) dla
każdego z uczestników/czek szkolenia w wersji papierowej trwale połączonej. Wykonawca przekaże w/w materiały uczestnikom za
pisemnym potwierdzeniem odbioru, na początku zajęć oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego dla celów dokumentacji szkolenia.

F.

TEST.
CZEŚĆ I/II/III/IV Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przygotowania testów sprawdzających. Komplet wypełnionych
przez Uczestników/czki testów sprawdzających Wykonawca przekaże Zamawiającemu w przeciągu 5 dni od dnia zakończenia
szkolenia.

G.

ZASADY ŚWIADCZENIA WSPARCIA DLA CZEŚCI I/II/III/IV:

informowania niezwłocznie Zamawiającego [Gabriela Dąbrowska- 508 161 885] o wszystkich znanych okolicznościach
mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany,

przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji wsparcia,

sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, do których jest zobowiązany niniejszą umową.

H.

DODATKOWA DOKUMENTACJA DLA CZEŚCI I/II/III/IV:

Przygotowanie protokołów odbioru usługi, ewidencji czasu pracy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni od
daty zakończenia zajęć pełnej dokumentacji szkoleniowej zgodnej z prawem krajowym oraz ustaleniami zawartymi w umowie
z Zamawiającym.

I.

POZOSTAŁE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZEŚCI I/II/III/IV:

Zamawiający zapewnia: sale/pracownie, catering, ubezpieczenie NNW, odzież roboczą

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy i innych dokumentów, które zostaną wskazane przez
Zamawiającego. Pełny komplet dokumentacji będzie stanowił podstawę do wystawienia rachunku/faktury, wypłaty
należności/wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

Wykonawca wykonując zlecenie ma bezwzględny obowiązek stałego i bieżącego informowania Zamawiającego o postępach
wsparcia, w szczególności na temat harmonogramu prac

Realizacja wsparcia: przez 1 godzinę świadczenia usług rozumie się 60 minut.

IV.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie posiada wyodrębnionych części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części
zamówienia.

Projekt skierowany jest do łącznie 40 (22K,18M) osób, pozostających bez zatrudnienia; w wieku 18-64 lat; zagrożonych
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społ., w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów
i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji
o charakterze społecznym zamieszkałych (w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego) w województwie warmińsko-mazurskim
w powiatach: elbląskim/Miasto Elbląg lub braniewskim (z miastem Braniewo)

Wykonawca, jeżeli jest PERSONELEM, zobowiązuję się do przestrzegania limitu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania
zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Instytutu Wiedzy i Rozwoju Elżbieta Iwaniec i innych podmiotów, w
całym okresie trwania/wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku przekroczenia 276 godzin miesięcznego łącznego
limitu zaangażowania zawodowego niezwłocznie poinformuję o tym Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski.

W przypadku opracowania utworu i materiałów wytworzonych i wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia
zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 oraz innych dokumentów krajowych i europejskich odnoszących się do realizacji projektów w
ramach EFS.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane
przez zainteresowane osoby/podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze ogłoszenie stanowi
wypełnieni obowiązków zwianych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy.

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Niniejsze zapytanie ofertowe
może ulec modyfikacji. Jego najbardziej aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:
http://edugika.pl/projekty/

V.
1.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia
zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
okresu i harmonogramu realizacji umowy,
ostatecznej ilości uczestników kursów/Projektu
zwiększenia lub zmniejszenia wartości zamówienia.





„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej
realizacji projektu.

VI. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja wzajemnych powiązań 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, polegającego 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 lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (według wzoru Zamawiającego- Załącznik
nr 2). Ocena spełnienia kryterium: tak – nie.
1. Nie są osobami, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego. Weryfikacja spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (według wzoru
Zamawiającego- Załącznik nr 3). Ocena spełnienia kryterium: tak – nie.
2. Posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz minimum 1 rok doświadczenia w obszarze wsparcia (w zakresie
przeprowadzania szkoleń/kursów z danej dziedziny) (według wzoru Zamawiającego- Załącznik nr 4). Kryterium musi być spełnione
łącznie. Ocena spełnienia kryterium: tak – nie.
3. Posiadają ukończone szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji i/lub posiadają wiedzę z zakresu równości szans i
niedyskryminacji. Weryfikacja spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (według wzoru
Zamawiającego- Załącznik nr 5). Ocena spełnienia kryterium: tak – nie.
Kryteria muszą być spełnione łącznie. Niespełnienie jednego skutkuje odrzuceniem oferty.
VI. OCENA OFERTY:
Zgodnie z założeniami niniejszego zapytania ofertowego prowadzonego w trybie rozeznania rynku oferty zostaną poddane analizie pod względem:
CZĘŚĆ I
100% całkowitej ceny brutto brutto za 1 godzinę wynagrodzenia Wykładowcy.
CZĘŚĆ II
95% całkowitej ceny brutto brutto za 1 godzinę wynagrodzenia Wykładowcy
5% całkowitej ceny brutto za komplet materiałów zużywalnych na 1 Uczestnika
CZĘŚĆ III
100% całkowitej ceny brutto brutto za 1 godzinę wynagrodzenia Wykładowcy.
CZĘŚĆ IV
100% całkowitej ceny brutto brutto za 1 godzinę wynagrodzenia Wykładowcy.
VII. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu lub złoży
ofertę niezgodną z wzorami Zamawiającego
c. przedstawi nieprawdziwe informacje
d. nie spełni któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu
zamówienia - jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w
szczególności jeżeli będzie niższa o 30% lub więcej od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
W takiej sytuacji Zamawiający nie będzie zwracał się do Wykonawcy ale automatycznie odrzuci ofertę.
3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
VIII. WADIUM
1.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Nie przewiduje się ofert wariantowych
2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan papierowej wersji oferty wraz z podpisami wysłany e-mailem) wypełniając Formularz
Oferty wraz z zawartymi w niej Oświadczeniami i dołączając niezbędną dokumentację. Oferta złożona w postaci elektronicznej winna być
„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

skanem fizycznej oferty z wymaganymi podpisami. Skan oferty winien być dokonany do pliku z rozszerzeniem pdf., jpg. lub innego ogólnie
dostępnego formatu. Zamawiający zastrzega, że treść Formularza Oferty oraz oświadczeń nie może być zmieniona. W innym przypadku oferta
będzie odrzucona.
Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty (według wzoru Zamawiającego- Załącznik nr 1). Do Formularza Oferty należy dołączyć:
a. oświadczenie o braku powiązań (według wzoru Zamawiającego- Załącznik nr 2);
b. oświadczenie, że Wykonawca nie jest osobą, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
(według wzoru Zamawiającego- Załącznik nr 3);
c. oświadczenie dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (według wzoru Zamawiającego- Załącznik nr 4)
d. Posiadają ukończone szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji i/lub posiadają wiedzę z zakresu równości szans i
niedyskryminacji. Weryfikacja spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (według
wzoru Zamawiającego- Załącznik nr 5).
e. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 7)
Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
Oferty są składane drogą elektroniczną w związku z tym Zamawiający może w późniejszym czasie wnioskować o dostarczenie wersji
papierowej.
Weryfikacja spełnienia wyżej opisanych kryteriów zostanie dokonana na podstawie złożonej przez Wykonawcę dokumentacji.

X. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
a. W postaci elektronicznej (e-mailem) na adres: centrum@edugika.pl
Tytuł emaila: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZWNZ/2019
2. Termin składania ofert upływa z dniem 19.06.2019 r. o godz. 12:00 – decyduje data i godzina wpłynięcia oferty na adres e-mail
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

XII. OSOBA DO KONTAKTÓW:
Gabriela Dąbrowska
508 161 885
e-mail: centrum@edugika.pl
Wykaz załączników:
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2)
3. Oświadczenie, że Wykonawca nie jest osobą, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego ( Załącznik nr 3)
4. Oświadczenie dotyczące wykształcenia/kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego ( Załącznik nr 4)
5. Oświadczenia Wykonawcy (ukończone szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji i/lub posiadają wiedzę z zakresu równości szans i
niedyskryminacji. (Załącznik nr 5).
6. Program kursu (Załącznik nr 6)
7. Oświadczenie wykonawcy ( Załącznik nr 7)

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (Rozeznanie rynku): Formularz oferty

Formularz oferty
do zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 1/ZWNZ/2019
dotyczącego rozeznania cen rynkowych obowiązujących dla wynagrodzenia wykładowców szkoleń zawodowych w związku z realizacją Projektu
„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi
Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 –
2020.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAMAWIAJĄCY:
Edugika Centrum Szkoleniowe
Krzysztof Dąbrowski
ul. Polna 14/13
10-059 Olsztyn
NIP: 7392930908


Kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
Kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne



Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2019/ lipiec 2019/ sierpień 2019

1.

Imię i nazwisko /nazwa (firma)1 oraz adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
NIP: .............................................................................................................................................................
REGON: ......................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego:......................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................

2.

Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia:

ILOŚĆ GODZIN
/
Przedmiot zamówienia

LICZBA
UCZESTNIKÓW

A

CZEŚĆ I
Wynagrodzenie Wykładowcy -moduł teoretyczny (KUCHARZ)

50

CZEŚĆ II
Wynagrodzenie Wykładowcy -moduł praktyczny (KUCHARZ)

60

1

CAŁKOWITA CENA BRUTTO
BRUTTO ZA 1 GODZINĘ [PLN]
/
CAŁKOWITA CENA BRUTTO
KOMPLETU NA UCZESTNIKA
B

ŁĄCZNA KWOTA
ZAMÓWIENIA BRUTTO
BRUTTO [PLN]
/
BRUTTO [PLN]

AxB

Jeśli dotyczy
„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

CZEŚĆ II
Komplet materiałów
(KUCHARZ)

zużywalnych

-moduł

praktyczny

CZĘŚĆ III
Wynagrodzenie
Wykładowcy
-moduł
teoretyczny
(MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓŻKÓW JEZDNIOWYCH I
BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ)
CZĘŚĆ IV
Wynagrodzenie
Wykładowcy
-moduł
komputerowy
(MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I
BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ)

8

23

50

Jednocześnie oświadczam, że:
1.

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia.

2.

Przyjmuję do wiadomości, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy dotyczącej zamówienia w
przypadku rozwiązania umowy projektowej z Instytucją Pośredniczącą lub jej wypowiedzenia.

3.

Jestem świadomy/a, że Zamawiający dopuszcza zwiększenie wartości zamówienia nieprzekraczającego 50% wartości zamówienia
publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą (zgodnie z Wytycznymi programowymi) lub zmniejszenie wymiaru wyżej
opisywanego zamówienia.

4.

Jestem świadomy/a, że cena zawarta w ofercie jest stawką brutto wraz z narzutami i od niej potrącona będzie zaliczka na podatek
dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowych od osób fizycznych, a
także składka na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (o ile w przypadku Zleceniobiorcy taki obowiązek występuje) oraz składki po
stronie pracodawcy/zleceniodawcy. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury, jestem świadomy, że kwota oferty
zawiera wymagane przepisami podatki.



Jestem świadomy, że Zamawiający rezerwuje sobie prawo do zastosowania kar umownych w wysokości do 300% wartości całkowitej
świadczonej usługi podanej w zamówieniu w przypadku:
niewłaściwej jakościowo realizacji zamówienia,
nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych dokumentów
krajowych i europejskich odnoszących się do realizacji projektów w ramach EFS;
w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem projektu,
w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania
należytej staranności.
Tym samym przyjmuję do wiadomości, że niedostosowanie się do potrzeb realizacyjnych projektu skutkować będzie zerwaniem umowy
wraz z naliczeniem kar umownych do 100% wartości całkowitej ceny brutto świadczonej usługi podanej w zamówieniu, w tym
szczególnie nie wywiązanie się z deklarowanej gotowości do pracy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.






5.

6.

Przyjmuję do wiadomości, że Zamawiający:


Zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanej indywidualnej ścieżki reintegracji przypadku stwierdzenia niezgodności z
przedmiotem umowy, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.



Zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.



Zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł
Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez
Zamawiającego w związku z przygotowaniem usług w innym terminie.



Zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.



stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania czasu doradztwa i realizacji
przedmiotu zamówienia niezgodnie z harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego
zgłaszanych podczas trwania projektu dotyczących zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia doradztwa;



uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu,
tzn. zadań, bądź ich części uznanych za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.

7.

Wykonując zlecenie mam bezwzględny obowiązek stałego i bieżącego informowania Zamawiającego o postępach projektu, w
szczególności na temat harmonogramu prac oraz wydatkowania budżetu oraz stopnia osiągnięcia wskaźników projektowych.

8.

Wykonując zlecenie będę bezwzględnie przestrzegał/a/ć przepisów zawartych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

lata 2014-2020, oraz innych dokumentów krajowych i europejskich odnoszących się do realizacji projektów w ramach EFS.
W szczególności zobowiązuję się do przestrzegania limitu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w
tym środków własnych Instytutu Wiedzy i Rozwoju Elżbieta Iwaniec i innych podmiotów, w całym okresie trwania/wykonywania
przedmiotu zamówienia. W przypadku przekroczenia 276 godzin miesięcznego łącznego limitu zaangażowania zawodowego
niezwłocznie poinformuję o tym Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski.
9.

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do poddania kontroli dokonywanej przez Zamawiającego,
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą i innego podmiotu zewnętrznego realizującego badania ewaluacyjne na zlecenie
IZ, IP a także przekazania ww. instytucjom dokumentów i informacji na temat realizacji działań w ramach projektu.

10. W przypadku opracowania utworu i materiałów wytworzonych i wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia
zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
11. Nie jestem osobą zatrudnioną jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy, chyba że nie
zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
12. Jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję potencjałem technicznych oraz znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.
13. Jestem dyspozycyjny/a w całym okresie realizacji zamówienia, przy czym jestem świadomy, że konkretne terminy deklarowanej
dyspozycyjności mogą ulegać zmianie w całym okresie realizacji projektu.
14. Zapoznałem/am się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am
konieczne informacje do przygotowania oferty.
15. Całkowita cena/y za przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełnia
wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
16. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
17. Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
18. Świadomy/a/ odpowiedzialności za składanie fałszywych
załącznikach, dokumentach (w tym kopiach) są zgodne z prawdą.

oświadczeń,

informuję,

iż

dane

zawarte

w

ofercie,

19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

…………………………………..
miejscowość, data

………….……………………………….………………………
czytelny podpis Wykonawcy

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Rozeznanie rynku): Oświadczenie o braku powiązań

…………………, dnia ………………
ZAMAWIAJĄCY:
Edugika Centrum Szkoleniowe
Krzysztof Dąbrowski
ul. Polna 14/13
10-059 Olsztyn

WYKONAWCA:
Nazwa / imię i nazwisko …………………………………..…
Adres ………………………………………………….............
Nr telefonu ……………………………………………………
e-mail …….......……………………………………………….
Nr KRS / NIP / PESEL ……..……………………………...…
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ZWNZ/2019 w ramach projektu „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat
braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że jako Wykonawca jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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:
a)
uczestniczeniu 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)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki,
teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni
małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………..
czytelny podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (Rozeznanie rynku): Oświadczenie

…………………, dnia ………………
ZAMAWIAJĄCY:
Edugika Centrum Szkoleniowe
Krzysztof Dąbrowski
ul. Polna 14/13
10-059 Olsztyn
WYKONAWCA:
Nazwa / imię i nazwisko …………………………………..…
Adres ………………………………………………….............
Nr telefonu ……………………………………………………
e-mail …….......……………………………………………….
Nr KRS / NIP / PESEL ……..……………………………...…
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ZWNZ/2019 w ramach projektu „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat
braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a)* ………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu podmiotu (tylko dla podmiotów): ……………………………………………………………………………
oświadczam, że jako Wykonawca jestem/nie jestem* osobą/podmiotem, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

……………………………………………………..
czytelny podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego (Rozeznanie rynku): Oświadczenie

…………………, dnia ………………
ZAMAWIAJĄCY:
Edugika Centrum Szkoleniowe
Krzysztof Dąbrowski
ul. Polna 14/13
10-059 Olsztyn
WYKONAWCA:
Nazwa / imię i nazwisko …………………………………..…
Adres ………………………………………………….............
Nr telefonu ……………………………………………………
e-mail …….......……………………………………………….
Nr KRS / NIP / PESEL ……..……………………………...…
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ZWNZ/2019 w ramach projektu „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat
braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a)* ………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu podmiotu (tylko dla podmiotów): ……………………………………………………………………………
oświadczam, że jako Wykonawca* posiadam:



odpowiednie wykształcenie kierunkowe



minimum 1 rok doświadczenia w obszarze wsparcia

Wykaz doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia:
L.p.
1
2
3

PODMIOT/STANOWISKO

……………………………….………
miejscowość, data

Okres realizacji [np. 2 lata i 3 miesiące]

……….…………..…………………………….………………………
czytelny podpis Oferenta/Wykonawcy

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego: Oświadczenie

…………………, dnia ………………
ZAMAWIAJĄCY:
Edugika Centrum Szkoleniowe
Krzysztof Dąbrowski
ul. Polna 14/13
10-059 Olsztyn
WYKONAWCA:
Nazwa / imię i nazwisko …………………………………..…
Adres ………………………………………………….............
Nr telefonu ……………………………………………………
e-mail …….......……………………………………………….
Nr KRS / NIP / PESEL ……..……………………………...…
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ZWNZ/2019 w ramach „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr :
RPWM.11.01.01-28-0041/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a)* ………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że jako Wykonawca posiadam ukończone szkolenie i/lub posiadam wiedzę z zakresu równości szans i niedyskryminacji.

……………………………………………………..
czytelny podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Załącznik nr 6 – PROGRAM KURSU
PROGRAM NAUCZANIA
KURS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Projekt „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w
ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego
na lata 2014 – 2020.
Organizator: Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski, ul. Polna 14/13 10-059 Olsztyn, NIP: 739 293 09 08
Miejsce szkolenia/kursu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE
1.

Nazwa formy kształcenia:

2.

Cel ogólny kształcenia:

3.

Cele szczegółowe kształcenia:

4.

Zakres tematyczny:

5.

Zasady rekrutacji uczestników:

6.

Czas trwania i sposób organizacji:

7.

Sposób sprawdzania efektów
nauczania:

II. PLAN NAUCZANIA/ROZKŁAD ZAJĘĆ
Tematyka nauczania
Ilość godzin

Dzień / godziny
DZIEŃ I

teoretyczne

praktyczne

DZIEŃ II

DZIEŃ III

DZIEŃ IV

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

DZIEŃ V

teoretyczne:
SUMA:
praktyczne:

III. PROGRAM NAUCZANIA

1.

Treść nauczania

2.

Wskazówki metodyczne
do prowadzenia zajęć

3.

Wykaz literatury

4.

Wykaz niezbędnych
środków dydaktycznych
Monitoring

5.

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Załącznik 7 Oświadczenie wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ZLECENIOBIORCY
W związku z przystąpieniem do projektów pt. „ZAMIEŃ WYKLUCZENIE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr: RPWM.11.01.01-28-0041/18 oświadczam,
że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).

2.

Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

3.

Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.maury.pl

4.

Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2019 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję
Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące ba Instytucji Zrządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone
zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych:
a)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c)

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

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.

5.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją
Projektu pn. „ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr: RPWM.11.01.01-28-0041/18, w szczególności w celu potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.

6.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu projekt-Instytutowi Wiedzy i Rozwoju Elżbieta Iwaniec z siedzibą w
Słupsku (76-200) Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 18/206 oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu 

PARTNER A: GMINA MIASTO ELBLĄG/ Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperskka 24 82-300 Elblag oraz



PARNER B: Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski z siedzibą w Olsztynie (10-059), przy ul. Polnej 14/13



INNE PODMIOTY WYBRANE W DRODZE WYBORU WYKONAWCÓW
(nazwa i adres ww. podmiotów) **.

7.
8.

Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do
spraw rozwoju regionalnego.
Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach
RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta **.

9.

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.

10.

W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych
odpowiednio w art. 17-22 RODO.

11.

Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.

Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu / Podanie
danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu./Podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu***.
Po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na te mat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)****.

13.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

….................……………………………………………
CZYTELNY PODPIS WYKONAWCY/ZLECENIOBIORCY

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta.
*** Brak oświadczenia Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy. Beneficjent winien uzyskać oświadczenie członka personelu
Projektu dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. Niepotrzebne skreślić.
**** Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. Należy wykreślić w przypadku sporządzenia Oświadczenia przez Beneficjenta.

„ZAMIEŃ WYKLUCZENE NA ZATRUDNIENIE [powiat elbląski i powiat braniewski]" nr : RPWM.11.01.01-28-0041/18 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11.
Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie; Poddziałania 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

