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Poznań, 13.01.2OżLr,

ROZEZNAN|E RYNKU Z DNIA L3,0L,2a2lr,

Fundacja Wspierania i Rozwofr Ekonomii Społecznej z siedzibą w poznaniu .aprasza oferentów do

składania ofeń na potrzeby realizacji zadania 6: szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje /

kompetencie zawodowe, dla uczestników projektu ,,DRoGoWsKAz _ kierunek na pracę, Aktywizacja

społeczno - zawodowa mieszkańców rryschodniej wie|kopolski", realizowanego W ramach WielkoPolskiego

Regionalnego programu operacyjnego na lata ż01r4_2o2o współfinansowanego że środków unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie: 7,1,2,Aktywna integracja -

projekty konkursowe.

1" Nazwa i adres przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej,

ul. Osiedle Armii Krajow ej2lL7,6L,3]5 Poznań,

tel.: 607 894 3OB, e-mail - biuro@fundacjawires,pl

2. Opis przedmiotu rozeznania rynku:

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

szkolenia pt.,,Administrator stron internetowych",

1. Wykonawca zostanie zaangażowany do projektu na okres od z5,oL,2o2L do 26,o2"2021 r" przy czym

wykonanie zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem okreś|onym ściśle prueL

Zamawiającego(zmianyharmonogramumOgąbyćdokonywanewyłącznieprzezZamawiającego).

?.Wykonawcaświadczyćbędzieusługęszkoleniowąnatereniepowiatukolskiego.

3. Ł.ą_cznie do zreaiizowania jest 150 godzin szkoleniowych dla 3_osobowej grupy WraZ Z Zap,]Wnleniern

rnate riaiów szkoleniowych, poczęstunku kawowego (.ieżeli szkoienie trwa od 4h do 6h w dniu) ltlb przerwy

olriaciowej {jeżeli szkolenie trwa 6h i więcej/dzień) oraz egzaminu zewnętrznego, szkolenie pruepiowadzone

ił,,edtug l_ri.ogramu nauczania _załącznik nr 2 do rozeznania rynku z dnia 13,01,2021 r,

4.§zkoleniemusizakończyćsięegzaminemimożliwościąuzyskaniacertyfikatupotwierdza-jącego

kwalifikacjerynkowewzawodzie,,Administratorstroninternetowych,,woparciuoegzaminZe\NnętrZny.

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

5. \A/ykonawca świadczyć będzie usługi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a po wykonaniu usługi

ptzekaże zamawiającemu komplet dokumentacji (Dziennik ze szkolenia wra7z listami obecności' odbiorem

materiałów szkoleniowych itp,),

}.Wykona**cyprzysługiwaćbędziewynagroclzeniezaprzeprowadzoneszkoleniezgodni*

Z przep!.owadzonym rozeznaniem rynku z dnia 13,0]_,2 oż1 r, oraz podpisaną umOWą szkoleniow;1,

8. zarnawiaj a.c\ł aastrzega, że czasdojazdu do miejsca realizacji szkolenia oraz clas przerw cateringovlych

nie potliegają wliczeniu do czasu świadczenia usługi szkoleniowej,
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9. Zamav;iający nie zapewnia środka transportu w celu świadczenia usługi szkoleniowei - Wyk:]nawca

;ap*Wnia sobie śr.odek transportu We Własnym zakresie.

X0. WYkonawca będzie ściśle współpracować z kadrą zarządzającą projektem, a jego praca będzie pcdci;:na

mcnitoringcwi ww. kadry.

11, WYkonawca rozlicza wykonanie usługi szkoleniowej poprzez przedłożenie Zamawiającemu komgietn*,1.

wYPełniclnej dokumentacji szkoleniowe;, udostępnionej przez Zamawiającego oraz wypełnionej Kart,y PracV

iu b rłlystawicnej faktu ry.

1]. Zaryławtalący dapuszcza możliwość uzupełnienia oferty.

ŁU &ĘĘŁ_P§Q!4{YKQ ltlĄ!Ł§Ó]ru ;

?aryta+łlajacv nie wyl<lucza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia, Jednakże w sytuac_ji cc'y

ule rełi bęczie podzlecał szkolenie lub zatrudniał inne osoby zaangażowane w reaf izację przedmiotu

iłmówienia będą rnusiały one spełniać wszystkie wymagania stawiane w ninielszym rozeznaniu.

li! T§§M!N i ftnlEJ5CE WYKoNANlA ZAMÓW|ENlA

1. Termigr wykonania zamówienia: od dnia 25.a1,.2a21. do dnia 26.a2"2021r.,

2, fo{iejsce realizacji zamówienia: powiat koniński

lv WARUNKl UDzlAŁU W PQSTĘPoWANlU

1. O realizację łamówienia mogą ubiegac się osoby fizyczne l podmioty prowadzące dzia:alność

gcsPłdarczą / osoby plawne l jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które po;iaciają

niezhedłą wledzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub dysponują osobami spełniającyrnr

it'Ylnagania okreŚlone w niniejszym Rozeznaniu rynku, a zakres prowadzonej działalności uprawria do

pr"arładzen !a szkclleń oraz spełn iają następujące wa runki :

ł} Posiadają wpls do Rejestru lnstytucji Szkoleniowych (RlS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Frac.y,

właściiąly ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

bi dysrariują, współpracują z kadrą trenerską, która posiada wystarczającą wiedzę n-]erytorvcz!lą

iumiejętnoŚci praktyczne oraz kwalifikacje umożliwiające prowadzenie szkoleń z zakresu ab;ętegc

niniejszym rozeznaniem" Kadra dysponuje wiedzą i umielętnościami trenerskimi oraz osobv wchad.:ąee +ł

sktad ww. kadrY posiadają eo najmniej roczne doświadczenie związane z prowaclzeniern szkg|eń ,jo

reaiizacji prograr-r,}u szkoleniowego,

ri oSwiadc;ą, iż do realizacji zadań w ninieiszyln rozeznaniu rynku angażować będą tylko taką kaclrę

tiene!'ską, ktĆra spełniać będzie wymagania wskazane w poprzednim podpunkcie,

d} są asobar-ni niezatrudnionymi w instytucji uczestniczącej w realizacji po {rozumie się lz po lub irrst.;tucję,

C* ktorej lZ PCI delegowała zadania związane zzarządnniem PO) na podstawie stosunku pracy ch1 ba, że

nie :arhod:i konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie

kvlaiifikawainaŚci wydatków'w ranrach Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego, Furopej:ktegr:



fxndugxg
ilxr*pej*kirł
Pi ai{l i.]* rl9§ićiJijłtlż

i .:l' i', l ]:]''t tri' sArdó{ŁĄs woJ§WODłlvA
'i}:1'dl.ti:,] Y§l§L§$p{}l§§l§st}
'i:l,.

Unła §ur*p*jska
§*rłpejsLi li*n*u:e §poł*r-:illr

a.d.k *rrrr*".

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2o1,4-2o2o);

e) nie Podlegają wYkluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

EuroPejskiego Funduszu Rozwąju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu

SPÓjnoŚci na lata 2OL4-2O2O - tj, nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. przez

Powiązania kaPitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami

uPowaŹnionYmi 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 Ia % udzialow lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub

nie został określony pfzezlZ w wytycznych programowych,

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lubzarządzalącego, prokurenta, pełnomocnika,

Pozostawaniu w związku małzeńskim, 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 oŚWlADczEŃ Lue DoKUMENTów, lłxlr MAJĄ DosTARczyć WyKoNAwcy w 6ELU

PoTWIERDZEN 1A sPEŁNlANlA WARUNKÓW UDzlAŁU W PosTĘPoWANl U

]" W celu wYkazania sPełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

a) Formularz ofertowy - załączniki nr 1 do rozeznania rynku z dnia 13.01.2021 r.

Vl, lNFoRMAcJE o sPosoBIE PoRozuMlEWANlA sIĘ zAMAWlAJAcEGo z WYKoNAWCAMI oRAz
PRZEKAZYWANIA OśWIADCZ;Ń tUB DoKuMENTów, A TAKżE wsKAzANlE osóB upRAwNloNycH Do
PoRozUMlEWAN|A slĘ Z WYKoNAWCAMI

osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Filip Lepka

tel": 607 894 308

e-mail: biu ro@fundacjawires. pl

\fli" OP!§ sPCIsOBU PRZYGoToWANlA oFERTY

L, L$ u6"'r'* naieŻY wskazać cenę jednostkową za jednego uczestnika szkolenia brutto oraz c€:nę ła
,,n,:kazaną grupę s;koleniową.

2, Cena Podalra w ofercie powinna byĆ wyrażona w złotych polskich, z dokładncścią do dwóch miejsc po

przecinku i powinna zawierać g!, nrą"niowądzenid] szkglenia wraz z egzaminerrt

Z€Wl]ętrenvm, W tVm krrszt egzaminu, poczęstuń'ł&',o?aZ ciepłego'posiłkuiobiadu (o ile wsparcie eł!a tej

samej gruPY osób w danvm dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych tj. 6 x 45 minut), mate.iałów
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5]kol€niowvch, koszt odziezy roboczej.

3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonanien] zamowienie, i,v tylł
rćwniez należny podatek VAT,

Ą" Zarnavłiający zastrze§a sobie moźliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złozy lvazną,

ira;korzYstniejszą ofertę w przyoadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektLi, którym dy,ponuje

Ja i^narł,iający,

5" Cena Padana prł.eł Wykonawcę będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowyź po ]ej

pclci}i-san!u i nie bqdzle podlegała zwiększeniu vu okresie obowiązywania umowy.

Vlłl" fiP!§ KRYTER!ÓW KTÓRvMlZAMAwlAJĄcy BĘDZIE slĘ KlERoWAŁ pRZy WyBoRzE oFERTy:

Cena ofe rtv brutto - Lajo/o

iX. l ru rORMĄej.A DoTYf ZĄeA WYBORU NAj KoRzYsTNl EJSZEJ oFERTY :

,tJiniejsze rczernanie rynku ma na celu udokumentowatlie, że zamówienie zostanie wykonane pfj at;nis n|€

WVlsZej niŹ cena rynkowa *Zanrawiający jednocześnie zastrzega, iż nie musi dokonać wyboru Wykl]na\ilcy

Z OtrzYmanYch ofent. jednakze wybierając innego Oferenta aniżeii ten, który złożył ofertę nie moż-; zlecić

!:}!"Z€'..!rniolU ramówienia za kwotę wyższą aniżeli najniźsza wskazana przez ofererrtów.

X. lvllEjsfr ! TrRMlN SKŁADANlA OFERT:

ii,, Of*i"tY naIezy składać w biurze prcjektu osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną !ub mailową nli acl;.es

biL;ra Plcjektu; Fundacja Wspierania iRozwoju Ekonomii Społeczne1, ul. Osiedie Armii Krajow€i ż/17,

5i 375 Poznań, do dnla 15"0i"2021 r., do godz, 16:00.

za date złożenia oferty uznaje się datE i godzinę wpłvwu ofertv do Fundacji wspierania i Ru;zwoju

Ekcnornii Społecznej"

2 Cferty zlożcne po terminie nie będą rozpatrywane,

-]. Cle rent moŻe przed upływem terminu składania ofert zmienić iub wycofać ofertę,

Załąełn i ki;

-l. lcrini;larz ofertcwy-załącznik nr j" dr: rozeznania rynku z dnia 13,01,2021 r.

Ż. Frogranł nauczania szkolenia pt. ,,Administrator st1,0n internetowych" - załącznik nr 2 do rozeznairia

rynku : dnia 13.01"2021r.
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