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ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 19.10.2020 r. 

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Spotecznej z siedzib^ w Poznaniu zaprasza Oferentow do 

sktadania Ofert na potrzeby realizacji zadania 6: Szkolenia zawodowe rozwijajqce kwalifikacje / 

kompetencje zawodowe, dia uczestnikow projektu ^^DROGOWSKAZ - kierunek na prac^. Aktywizacja 

spoleczno - zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski^ realizowanego w rannach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego ze srodkow Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego (Poddziatanie: 7.1.2.Aktywna integracja -

projekty konkursowe. 

1. Nazwa i adres przeprowadzaj^cego rozeznanie rynku: 

FundacJQ Wspierania i Rozwoju Ekonomii Spotecznej, 

ul. Osiedle Armii Krajowej 2/17, 61-375 Poznah, 

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

2. Opis przedmiotu rozeznania rynku: 

Realizacja zadania 6 „Szkolenia zawodowe rozwijaj^ce kwalifikacje / kompetencje zawodowe" - realizacja 

szkolenia pt. „Obstuga sprzedazy z obstugg kasy fiskalnej". 

i. SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

1. Wykonawca zostanie zaangazowany do projektu na okres od 26.10.2020 do 15.12.2020 r., przy czym 

wykonanie zamowienia odbywac s\q bedzie zgodnie z harmonogramem okreslonym scisle przez 

Zamawiaj^cego (zmiany harmonogramu mog^ bye dokonywane wyt^cznie przez Zamawiaj^cego). 

2. Wykonawca swiadczyc bedzie ustugi szkoleniow^ na terenie powiatu kolskiego. 

3. t^cznie do zrealizowania jest 150 godzin szkoleniowych dia 10-osobowej grupy wraz z zapewnieniem 

materiaiow szkoleniowych, pocz^stunku kawowego (jezeli szkolenie trwa od 4h do 6h w dniu) lub przerwy 

obiadowej (jezeli szkolenie trwa 6h i wi^cej/dzieh) oraz egzaminu zewn^trznego. Szkolenie przeprowadzone 

wedtug Programu nauczania - zatgcznik nr 2 do rozeznania rynku z dnia 19.10.2020 r. 

4. Szkolenie musi zakohczyc si^ egzaminem i mozliwosci^ uzyskania certyfikatu potwierdzaj^cego 

kwalifikacje rynkowe w zawodzie „Obstuga sprzedazy z obstug^ kasy fiskalnej" w oparciu o egzamin 

zewn^trzny. 

5. Szkolenie moze bye realizowane przez jednego lub wi^cej wykonawcow/trenerow. 

6. Wykonawca swiadczyc bedzie ustugi zgodnie z wytycznymi Zamawiaj^cego, a po wykonaniu ustugi 

przekaze Zamawiaj^cemu komplet dokumentacji (Dziennik ze szkolenia wraz z listami obecnosci, odbiorem 

materiatow szkoleniowych itp.). 

7. Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie zgodnie 

z przeprowadzonym rozeznaniem rynku z dnia 19.10.2020 r. oraz podpisan^ umow^ szkoleniow^. 
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8. Zamawiaj^cy zastrzega, ze czas dojazdu do miejsca realizacji szkolenia oraz czas przerw cateringowych 

nie podlegaj^ wliczeniu do czasu swiadczenia ustugi szkoleniowej. 

9. Zamawiaj^cy nie zapewnia srodka transportu w celu swiadczenia ustugi szkoleniowej - Wykonawca 

zapewnia sobie srodek transportu we wtasnym zakresie. 

10. Wykonawca bedzie scisle wspotpracowac z kadr^ zarz^dzaj^c^ projektem, a jego praca bedzie poddana 

monitoringowi ww. kadry. 

11. Wykonawca rozlicza wykonanie ustugi szkoleniowej poprzez przedtozenie Zamawiaj^cemu kompletnej, 

wypetnionej dokumentacji szkoleniowej, udost^pnionej przez Zamawiaj^cego oraz wypetnionej Karty Pracy 

lub wystawionej faktury. 

12. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc uzupetnienia oferty. 

II UDZIAt PODWYKONAWCOW: 

Zamawiaj^cy nie wyklucza udziatu Podwykonawcow w realizacji zamowienia. Jednakze w sytuacji gdy 

Oferent bedzie podzlecat szkolenie lub zatrudniat inne osoby zaangazowane w realizacja przedmiotu 

zamowienia b^d^ musiaty one* spetniac wszystkie wymagania stawiane w niniejszym rozeznaniu. 

Hi TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 

1. Termin wykonania zamowienia: od dnia 26.10.2020 do dnia 15.12.2020 r., 

2. Miejsce realizacji zamowienia: powiat kolski 

IV WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU 

1. 0 reallzacjQ zamowienia mog^ ubiegac s\q osoby fizyczne / podmioty prowadz^ce dziatalnosc 

gospodarcz^ / osoby prawne / jednostki organizacyjne nieposiadaj^ce osobowosci prawnej, ktore posladaj^ 

niezb^dn^ wiedz^ i doswiadczenie do wykonania zamowienia lub dysponuje osobami spetniaj^cymi 

wymagania okreslone w niniejszym Rozeznaniu rynku, a zakres prowadzonej dziatalnosci uprawnia do 

prowadzenia szkoleh oraz spetniaj^ nast^puj^ce warunki: 

a) posiadaj^ wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewodzki Urz^d Pracy, 

wtasciwy ze wzgl^du na siedzib^ instytucji szkoleniowej. 

b) dysponuje, wspotpracuj^ z kadr^ trenersk^, ktora posiada wystarczaj^c^ wiedz^ merytoryczn^ 

i umiej^tnosci praktyczne oraz kwalifikacje umozliwiaj^ce prowadzenie szkoleh z zakresu obJQtego 

niniejszym rozeznaniem. Kadra dysponuje wiedzg i umieJQtnosciami trenerskimi oraz osoby wchodz^ce w 

sktad W W . kadry posiadaj^ co najmniej roczne doswiadczenie zwi^zane z prowadzeniem szkoleh do 

realizacji programu szkolenlowego. 

c) oswiadcz^, iz do realizacji zadah w niniejszym rozeznaniu rynku angazowac b^d^ tyiko tak^ kadr^ 

trenersk^, ktora spetniac bedzie wymagania wskazane w poprzednim podpunkcie, 

d) s^ osobami niezatrudnionymi w instytucji uczestnicz^cej w realizacji PO (rozumie si^ IZ PO lub instytucji, 

do ktorej IZ PO delegowata zadania zwi^zane z zarz^dzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, ze 
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nie zachodzi konflikt interesow lub podwojne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalnosci wydatkow*w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020); 

e) nie podlegaj^ wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu 

Spojnosci na lata 2014-2020 - tj. nie s^ osobowo lub kapitatowo powi^zani z Zamawiaj^cym. Przez 

powl^zanla kapitatowe lub osobowe rozumie si^ wzajemne powi^zania mi^dzy Zamawiaj^cym lub osobami 

upowaznionymi do zaci^gania zobowi^zah w imieniu Zamawiaj^cego lub osobami wykonuj^cymi w imieniu 

Zamawiaj^cego czynnosci zwi^zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a Wykonawcy, polegaj^ce w szczegolnosci na: . . 

- uczestniczeniuwspotcejakowspolnikspotkicywilnejiubspotkiosobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika z przepisow prawa lub 

nie zostat okreslony przez IZ w wytycznych programowych, 

- petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzaj^cego, prokurenta, petnomocnika, 

- pozostawaniu w zwiqzku matzehskim, w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewiehstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli . 

V. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU 

1. W celu wykazania spetniania warunkow udziatu w post^powaniu Wykonawca zobowiqzuje si^ dostarczyc: 

a) Formularz ofertowy - zat^czniki nr 1 do rozeznania rynku z dnia 19.10.2020 r. 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI 

Osob^ uprawnion^ do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjasnieh jest: 

Filip Lepka 

tel.: 607 894 308 

e-mail: biuro@fundacjawires.pl 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. W ofercie nalezy wskazac cen^ jednostkow^ za jednego uczestnika szkolenia brutto oraz cen^ za 

wskazan^ grupi szkoleniow^. 

2. Cena podana w ofercie powinna bye wyrazona w ztotych polskich, z doktadnosci^ do dwoch miejsc po 

przecinku i powinna zawierac calkowity koszt przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem 



Fundusze 
Eyropejskle 

zewnetrznym, w tym koszt egzaminu, pocz^stunku oraz cieptego positku/obiadu (o Ile wsparcie dia tej 

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

szkoleniowych, koszt odziezy roboczej. 

3. Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwi^zane z wykonaniem zamowienia, w tym 

rowniez nalezny podatek VAT. 

4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc negocjowania ceny z Wykonawcy, ktory ztozy wazn^, 

najkorzystniejsza oferty w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budzet projektu, ktorym dysponuje 

Zamawiaj^cy. 

5. Cena podana przez Wykonawcy bedzie obowi^zywata w catym okresie realizacji umowy, po jej 

podpisaniu i nie bedzie podlegata zwi^kszeniu w okresie obowi^zywania umowy. 

VIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ^CY BEDZIE Sl^ KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY: 

Cena oferty brutto - 100% 

IX. INFORMACJA DOTYCZACA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu udokumentowanie, ze zamowienie zostanie wykonane po cenie nie 

wyzszej niz cena rynkowa -Zamawiaj^cy jednoczesnie zastrzega, iz nie musi dokonac wyboru Wykonawcy 

z otrzymanych ofert. Jednakze wybieraj^c innego Oferenta anizeli ten, ktory ztozyt oferty nie moze zlecic 

przedmiotu zamowienia za kwot^ wyzsz^ anizeli najnizsza wskazana przez Oferentow. 

X. MIEJSCE I TERMIN SKtADANIA OFERT: 

1. Oferty nalezy sktadac w biurze projektu osobiscie lub przesytac poczt^ tradycyjn^ lub mallow^ na adres 

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

61 - 375 Poznah, do dnia 21.10.2020 r., do godz. 16:00. 

Za date ztozenia oferty uznaje si^ date i godzine wptywu oferty do Fundacji Wspierania i Rozwoju 

Ekonomii Spotecznej. 

2. Oferty ztozone po terminie nie b^d^ rozpatrywane. 

3. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac oferty. 

Zal^czniki: 

1. Formularz ofertowy - zat^cznik nr 1 do rozeznania rynku z dnia 19.10.2020 r. 

2. Program nauczania szkolenia pt. „Obstuga sprzedazy z obstug^ kasy fiskalnej" - zat^cznik nr 2 do 

rozeznania rynku z dnia 19.10.2020 r. 

Fundacja Wspierania 
i Rozwoju Ekonomii Spotecznej 

OS. Armii Krajowej 2/17 
61-375 PoznaA 


