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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/7.1.RPOWZ/2022 z dnia 31.01.2022 r.  

realizowane  zgodnie z zasadą rozeznania rynku  

na przeprowadzenie warsztatów ruchowych 

„Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" 

 

 

I. Zamawiający 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 

ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk 

NIP 8390410223, REGON 000512585 

http://www.zdz.slupsk.pl 

telefon: 59 845 27 27 

e-mail: zdz@zdz.slupsk.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie powyżej kwoty 20.000 PLN netto do  50.000 PLN netto- rozeznanie rynku udzielone zgodnie z 

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 

FS na lata 2014-2020 dotyczy rozeznania  rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie  stanowiące  przedmiot  niniejszego  postępowania  jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO WZ 2014- 

2020. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Rodzaj i przedmiot zamówienia  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów ruchowych dla uczestników projektu pn. „Zróbmy to 

razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym z terenu Gminy Postomino" w wymiarze łącznie 124 godziny w okresie od dnia podpisania 

umowy do 30.11.2022r. Uczestnikami projektu będzie w każdym roku realizacji 20 osób/ członków społeczności 

lokalnej  zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o 

promocji zatrudnienia... znajdują się w I i II grupie osób, korzystające pomocy GOPS objętych działaniami w 

ramach Programu Aktywności Lokalnej, seniorów, w większości osób z obszarów zdegradowanych w związku z 

Rewitalizacją Obszarów Zdegradowanych- mieszkańcy miejscowości Pieszcz, Pałowo, Pałkowo, Nosali- łącznie 

20 osób. 

Zajęcia realizowane będą w Centrum Społecznościowym- Dom Sąsiedzki uruchomionym na bazie świetlicy 

wiejskiej w Pałowie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamawianej ilości usług (przedmiotu zamówienia).  

Zakres usługi w szczególności obejmuje przeprowadzenie zorganizowanych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej 

np.: 

 zumba, 
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 aerobik, 

 gimnastyka prozdrowotna, 

 gry zespołowe, 

 pilaste inne. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.  

1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

 nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie 

otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego: warunek ten Zamawiający uzna za 

spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie (zał. nr 2), że na dzień złożenia ofert, nie podlega 

wykluczeniu z postępowania; Zamawiający uzna dodatkowo, że warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca wykaże jego spełnienie składając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których w zdaniu 

wcześniejszym, składa dokument odpowiadający ww. dokumentom zgodnie z właściwym prawem obcym- 

jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wydane nie 

później niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia postępowania, jednak dopuszcza się dokumenty wydane 

wcześniej pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że dane wykazane w tym dokumencie nie 

uległy zmianie). W przypadku dokumentów w języku innym niż polski Zamawiający żądania 

przedstawienia tłumaczenia dokumentów na język polski, 

 uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: warunek ten Zamawiający uzna za 

spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie (zał. nr 2, zał. 3, zał. 4), że posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia oraz dodatkowo wykaże jego 

spełnienie składając (w przypadku przedsiębiorców): aktualną informację o wpisie do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych,    

 wiedza i doświadczenie: warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży 

oświadczenie (zał. nr 2, zał. 3, zał. 4), że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy oraz złoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności objętej 

przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 24 miesiące lub przedłoży inne stosowne dokumenty 

potwierdzające posiadanie doświadczenia tożsamego z przedmiotem zamówienia nie krótszego niż 24 

miesiące, 

 potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia: warunek ten Zamawiający uzna za 

spełniony, jeżeli Wykonawca: złoży oświadczenie (zał. nr 2, zał. 3, zał. 4), że posiada potencjał techniczny 

oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz dodatkowo przedłoży: kserokopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego (ukończyli studia na kierunku pedagogicznym) oraz 

posiadanie wiedzy merytorycznej związanej z rekreacją ruchową (referencje), 

 sytuacja ekonomicznej lub finansowej: warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

złoży oświadczenie (zał. nr 2), że posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie 

zamówienia.  
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2. Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są 

kwalifikowalne, o ile:  

1) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich 

zadań powierzonych danej osobie, 

2) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, 

3) wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, 

wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 

kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.  

Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, Zamawiający zweryfikuje przed zaangażowaniem osoby do 

projektu. Warunki te powinny być spełnione w całym okresie realizacji zamówienia, przy czym w przypadku 

wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia powyższych warunków wynagrodzenie w części lub całości 

nie zostanie wypłacone lub zostanie zwrócone przez Wykonawcę. 

 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do:  

1) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu zamówienia 

2) przygotowywania niezbędnych materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu (lub 

przygotować materiały do powielenia przez Zamawiającego),  

3) przygotowania programów zajęć, 

4) prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć, zawierającą min.: listy obecności, karty doradcze, 

dzienniki zajęć,  

5) przekazania w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich 

prawidłową realizację,  

6) przestrzegania zasad dotyczących promocji, tj. umieszczać na wszystkich dokumentach związanych 

z realizowanym wsparciem odpowiednie oznakowanie zgodnie  z Wytyczne w zakresie informacji 

i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

7) przestrzegania zasad niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn i dostępności dla osób 

z  niepełnosprawnościami, 

8) sporządzania miesięczne protokoły odbioru potwierdzające prawidłowe wykonanie powierzonych zadań 

ze wskazaniem miesiąca, dnia oraz godzin zegarowych poświęconych na ich wykonanie 

umożliwiających wpisanie zaangażowanie personelu projektu do systemu SL2014,  

9) realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu 

o przedstawiony na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniony w odniesieniu do 

możliwości i potrzeb uczestników projektu, 

10) utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym na czas trwania usługi w dni robocze co najmniej od 

godz. 7.00 do 16.30, 

11) do  bezwzględnego  stosowania  wytycznych horyzontalnych,  wytycznych  programowych oraz 

Wytycznych w  zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na  lata  2014–2020  

(w szczególności  w  zakresie  maksymalnego  dopuszczalnego  limitu zaangażowania  zawodowego  w  

liczbie  276  godzin  miesięcznie)- w  tym  celu  obowiązkowego  miesięcznego składania oświadczeń o 

ilości godzin zaangażowania zawodowego- w/w oświadczenie podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego oraz stanowi podstawę do wystawienia rachunku. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
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V. Kryterium oceny oferty. 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn 

formalnych. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

Maksymalna liczba punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

Cena 100% 100 pkt 

 

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty 

Kryterium- Cena (waga 100%) 

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod katem zaproponowanej 

ceny przebiega następująco: 

(najniższa cena / cena ocenianej oferty ) x 100 = ilość uzyskanych punktów dla ocenianej oferty 

 

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

1. Odrzuceniu podlegają oferty:  

 których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

 złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 

 które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert, 

 złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub 

kapitałowych, 

2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

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,  

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

VIII. Termin składania ofert oraz sposób przygotowania i złożenia oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
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2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz dokumenty potwierdzające 

wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie określone w pkt. IV.1 (kserokopie dołączone do oferty powinny 

być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). 

3. Podpisaną ofertę należy składać: osobiście, drogą elektroniczną lub drogą pocztową na adres: Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  dane Zamawiającego 

(nazwa i adres), dane składającego ofertę (nazwa i adres) a także opatrując napisem: „Oferta dotycząca 

przeprowadzenia warsztatów ruchowych w ramach projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 

z terenu Gminy Postomino" 

Ofertę można złożyć w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego, tj.  Zakładzie Doskonalenia Zawodowego 

w Słupsku, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 08.02.2022 roku, do godziny 10.00 lub 

drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: lyczko-schmidt@zdz.slupsk.pl. 

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać „Oferta dotycząca przeprowadzenia warsztatów ruchowych w 

ramach „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino". Decyduje data 

faktycznego wpływu do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego). Oferty, które 

wpłyną po terminie zostaną odrzucone.   

4. Ofert niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu będą odrzucone.  

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu 

wyznaczonego na jej składanie. 

6. Otwarcie ofert nastąpi 08.02.2022 roku o godzinie 10.05 w siedzibie Zamawiającego pok. 105. Zamawiający 

dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 11.02.2022 roku.  

 

IX. Informacje dotyczące zawierania umowy oraz warunki zmiany umowy 

1. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że na etapie realizacji usługi mogą zostać wprowadzone następujące zmiany 

w stosunku do pierwotnych założeń ujętych w przedmiotowym postępowaniu: - w zakresie zmniejszenia 

liczby godzin. 

4. Harmonogram, terminy oraz godziny zajęć mogą ulec zmianie. 

 

X. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2, 

3. Oświadczenie trenera/ oświadczenie Wykonawcy- Załącznik 3/3a 

4. Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym personelu- Załącznik nr 4, 

5. Inne dokumenty określone w pkt. IV 1. 

 

XI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 

1. Janina Łyczko-Schmidt, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57,  

76-200 Słupsk, tel. 59 845 27 27 w . 2005. 

 

 



 

  
„„Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem  

i/lub wykluczeniem społecznym  z terenu Gminy Postomino"  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne,  

Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 

 ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

XII. Dodatkowe informacje  

1. Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, Wykonawca 

w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podania 

przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy. Wynagrodzenie będzie 

płatne po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur/rachunków wystawionych po protokolarnym 

odbiorze przedmiotu umowy. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturach/rachunków w terminie 14 dni od dnia wpływu faktur/rachunków do Zamawiającego.  

W przypadku braku środków finansowych na rachunkach projektowych Wynagrodzenie może zostać 

wstrzymany, o czym Zamawiający zostanie poinformowany (w takiej sytuacji Wynagrodzenie zostanie 

wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu transzy dofinansowania). 

 


