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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundńszu Społecmego

Poznań,03.08.2020 r.

ROZEZNANlE RYNKU Z DNlA 03.08.2020 r.

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu zaprasza Oferentów do

składania Ofert na potrzeby#realizacji zadania 6: Szko|enia zawodowe rozwiiaiące kwaIifik acje l
kompetencje zawodowe, dla uczestników projektu ,,DROGOWSKAZ - kierunek na pracę. Aktywizacja

społeczno - zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski", realizowanego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 201,4-2020 współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddzialanie:7,L.2.Aktywna integracja -
projekty konkursowe.

1. Nazwa iadres przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej,

ul. Osiedle Armii Krajowej Z/I7, 61-375 Poznań,

tel.: 607 894 308, e-mail- biuro@fundacjawires.pl

2. Opis przedmiotu rozeznania rynku:

Realizacja zadania 6 ,,Szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje / kompetencje zawodowe" - realizacja

szkolenia pt. ,,Obsługa sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej".

l. szczEGóŁoWY oPls PRZEDMloTU zAMóWlENlA:

1. Wykonawca zostanie zaangażowany do projektu na okres od połowy Sierpnia ż02O r. do połowy

października 2O2O r., przy czym wykonanie zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem

określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez

Zamawiającego).

2. Wykonawca świadczyć będzie usługę szkoleniową na terenie powiatu kolskiego.

3. Łącznie do zrealizowania jest 150 godzin szkoleniowych d|a 10-osobowej grupy wraz z zapewnieniem

materiałów szkoleniowych, poczęstunku kawowego (jeżeli szkolenie trwa od 4h do 6h w dniu) lub przerwy

obiadowej (jeżeli szkolenie trwa 6h i więcej/dzień) oraz egzaminu zewnętrznego. Szkolenie przeprowadzone

według Programu nauczania - załącznik nr 2 do rozeznania rynku z dnia 03.08,2O2O r.

4. Szkolenie musi zakonczyć się egzaminem i możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego

kwalifikacje rynkowe w zawodzie ,,Obsługa sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej" w oparciu o egzamin

zeWnętrzny.

5. Szkolenie może być realizowane przez jednego lub więcej wykonawców/trenerów,

6. Wykonawca świadczyć będzie usługi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a po wykonaniu usługi

przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji (Dziennik ze szkolenia wraz z listami obecności, odbiorem

materiałów szkoleniowych itp.). i

7. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie zgodnie

z przeprowadzonym rozeznaniem rynku z dnia 03.08.2020 r. oraz podpisaną umową szkoleniową.
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8. Zamawiający zastrzega, że czas dojazdu do miejsca realizacji szko|enia oraz czas przerw cateringowych

nie podlegają wliczeniu do czasu świadczenia usługiszkoleniowej.

9. Zamawiający nie zapewnia środka transportu w celu świadczenia usługi szkoleniowej - Wykonawca

zapewnia sobie środek trań§portu we własnym zakresie.

10. Wykonawca będzie ściśle współpracować z kadrą zarządzającą projektem, a jego praca będzie poddana

monitoringowi ww. kad ry.

11. Wykonawca rozlicza wykonanie usługi szkoleniowej poprzez przedłożenie Zamawiającemu kompletnej,

wypełnionej dokumentacji szkoleniowej, udostępnionejprzez Zamawiającego oraz wypełnionej Karty Pracy

lub wystawionej faktury.

12. Za mawiający do puszcza możliwość uzupełnienia oferty.

ll UDzlAŁ PoDWYKoNAWCóW:

Zamawiający nie wyklucza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia. Jednakże w sytuacji gdy

Oferent będzie podzlecał szkolenie lub zatrudniał inne osoby zaangażowane w realizację przedmiotu

zamówienia będą musiały one spełniać wszystkie wymagania stawiane w niniejszym rozeznaniu.

!IlTERM|N i MlEJscE WYKoNAN|A zAMóWlENlA

1. Termin wykonania zamówienia: od połowy Sierpnia 2O2O r. do połowy października 2O2O r.,

2. Miejsce realizacji zamówienia: powiat kolski

lV WARUNKI UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne / podmioty prowadzące działalnoŚĆ

gospodarczą / osoby prawne / jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają

niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub dysponują osobami spełniającymi

wymagania określone w niniejszym Rozeznaniu rynku, a zakres prowadzonej działalności uprawnia do

prowadzenia szkoleń oraz spełniają następujące warunki:

a) posiadają wpis do Rejestru lnstytucji Szkoleniowych (RlS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy,

właściwy ze względu na siedzibę instytucjiszkoleniowej.

b) dysponują, współpracują z kadrą trenerską, która posiada wystarczającą wiedzę merytoryczną

i umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje umożliwiające prowadzenie szkoleń z zakresu objętego

niniejszym rozeznaniem. Kadra dysponuje wiedzą i umiejętnościami trenerskimi oraz osoby wchodzące w

skład ww. kadry posiadają co najmniej roczne doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń do

realizacji program u szkoleniowego.

c) oświadczą, iż do realizacji zadań w niniejszym rozeznaniu rynku angażować będą tylko taką kadrę

trenerską, która spełniać będzie wymagania wskazane w poprzednim podpunkcie, ',,

d) są osobami niezatrudnionymiw instytucji uczestniczącejw realizacji PO (rozumie się lZ PO lub instytucję,

do której lZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, Że
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nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2OM-2O2O);

e) nie podlegają wykluczeniu z§tdnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu

Spójności na lata 2O1"4-2O2O - tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobamiwykonującymiw 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub

nie został określony przezlZ w wytycznych programowych,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lubzarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

V. WYKAZ OŚWIłOCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

PoTWIERDZENtA SPEŁNlANlA WARUNKÓW UDztAŁU W PosTĘPoWANtU

]_. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyĆ:

a) Formularz ofertowy - załączniki nr 1 do rozeznania rynku z dnia 03.08.2020 r-

Vl. lNFoRMAoE o sPosoBlE PoRozUMlEWANtA slĘ zAMAWlAJAcEGo z WYKoNAWCAM! oRAz

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

PoRozUMIEWANlA slĘ z WYKoNAWCAM!

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Filip Lepka

tel.: 607 894 308

e-mail: biuro@fundacjawires.pl

Vll. oPls sPosoBU PRZYGoToWANIA oFERTY

L. W ofercie należy wskazać cenę jednostkową za jednego uczestnika szkolenia brutto oraz cenę za

wskaza ną grupę szkoleniową.

2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc Po'

przecinku i powinna zawierać całkowitv koszt przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem
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zewnętrznym, w tym koszt egzaminu, poczęstunku oraz ciepłego posiłku/obiadu (o ile wsparcie dla tej

samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych tj. 6 x 45 minut), materiałów

szkoleniowych, koszt odzieży roboczej.

3. Cena oferty winna obejmorłFć wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym

również należny podatek VAT.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną,

najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje

Zamawiający.

5. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy, po jej

podpisaniu i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

Vlll. oPts KRYTERIÓW, KTÓRYM| ZAMAWIAJĄCY BĘDzlE slĘ KIERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY:

Cena oferty brutto -IOO%

lX. l N FORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJ KORZYSTN l EJSZEJ OFERTY:

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu udokumentowanie, że zamówienie zostanie wykonane po cenie nie

wyższej niż cena rynkowa -Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż nie musi dokonaĆ wyboru WykonawcY

z otrzymanych ofert. Jednakże wybierając innego Oferenta aniźeli ten, który złożył ofertę nie moŻe zleciĆ

przedmiotu zamówienia za kwotę wyższą anizeli najniższa wskazana przez Oferentów.

X. MlEJSCE lTERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. oferty należy składać w biurze projektu osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną lub mailową na adres

biura projektu: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Osiedle Armii Krajowej 2/17,

6I - 375 Poznań, do dnia 07.08.2OżO r., do godz. 14:00.

Za datę złożenia oferty uznaje się date i godzine wpłvwu ofertv do Fundacji Wspierania i Rozwoju

Ekonomii Społecznej.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofaĆ ofertę.

Załączniki:

].. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do rozeznania rynku z dnia 03.08.2020 r.

2. program nauczania,,obsługa sprzedaży z obsługą kasy fiskatnej" -zalącznik nr 2 do rozeznania rynku

z dnia 03.08.2020 r.
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