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Ciechanowiec dnia 07.01.2019 r. 

 
Rozeznanie rynku formie zapytań ofertowych na: 

realizacja wsparcia dla młodzieży w zakresie umiejętności komputerowych  
obejmującego opracowanie programu zajęć, realizację grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera i 

programów biurowych oraz ich certyfikacji w standardzie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych) oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu programowania z automatyki-robotyki dla 

uczestników projektu „Rozwijamy Skrzydła”, Nr projektu: RPO.03.01.02-20-0069/15, realizowanego 

przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie oraz Powiat 

Wysokomazowiecki / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Ciechanowcu. 

 
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu III Kompetencje i kwalifikacja, 

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i 

szkolenia. 

• Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

• Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady uczciwej konkurencji, o której mowa w 

części 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszy 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

z dnia 19 września 2016 r. 

• Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 50 000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i 

usług. 

• Niniejsze postępowanie w trybie rozeznania rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

• Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa zostanie wykonana po cenie 

nie wyższej niż cena rynkowa. 

 

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do złożenia oferty cenowej. 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

NIP: 722-160-00-38 

 

W imieniu którego działa:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

18-230 Ciechanowiec 

ul. Szkolna 8 

tel./fax. 86 2771134 

strona internetowa: www.zsoiz-ciechanowiec.pl 

adres e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

 

mailto:zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. W ramach usługi Oferent (Zleceniobiorca) przeprowadzi wsparcie w zakresie 
umiejętności komputerowych (obsługa programów biurowych, programowanie z 
automatyki-robotyki), obejmującego opracowanie programu zajęć i realizację grupowych 
zajęć dla uczestników projektu „Rozwijamy Skrzydła”.  
 
2. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za realizację/wykonanie następujących form 
wsparcia:  

a) zajęcia dla 5 grup po 12 uczniów, dla każdej grupy 93 godzin zajęć z zakresu: 

• podstawy pracy z komputerem  

• podstawy pracy w sieci 

• przetwarzanie tekstów 

• arkusze kalkulacyjne 
b) certyfikacja zajęć w standardzie ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych – egzamin podstawowy „BASE” -  dla 60 uczniów objętych 
wsparciem o których mowa w podpunkcie „a”; 

c) przeprowadzenie kursu z programowania automatyki- robotyki informatycznej 
dla grupy 10 uczniów w wymiarze 120 godzin zajęć. 

 
Szczegółowy zakres wymagań do wyżej wymienionych form wsparcia do zrealizowania 
przez Oferenta znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.  
 
3. Łącznie Zleceniobiorca jest odpowiedzialny ze zrealizowanie 465 godzin zajęć z zakresu 
obsługi programów biurowych i 120 godzin z programowania z automatyki-robotyki.   
 
4. Jedna godzina zajęć = 60 minut.  
 
5. Zleceniobiorca zrealizuje zajęcia w okresie od 25 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019r.   
 
6. Zajęcia realizowane będą zgodnie z programem i harmonogramem zaproponowanym 
przez Oferenta. 
 
7. Zajęcia odbywać będą się w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec. Zamawiający użyczy 
nieodpłatnie swoich klaso-pracowni do prowadzenia zajęć, które są przedmiotem 
zapytania.  
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III. OCZEKIWANIA i WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY USŁUGI 
 
1. Oferent lub jego pracownicy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie świadczenia usług) którzy będą prowadzić zajęcia, muszą posiadać 
odpowiednie wykształcenie i kompetencje do prowadzenia zajęć.  
 
2. Zamawiający wymagać będzie od osób prowadzących zajęcia: wykształcenia wyższego z 
zakresu informatyki i/lub programowania, bądź wykształcenia wyższego i ukończonych 
studiów podyplomowych z zakresu informatyki i/lub programowania. Spełnienie 
warunku nastąpi na podstawie przedłożenia oryginału oraz kopi dyplomu/ów ukończenia 
studiów wyższych i studiów podyplomowych w chwili podpisywania umowy z Oferentem. 
 
3. Oferent przekaże szczegółowy program zajęć i harmonogram zajęć wraz z informacją  
o osobach prowadzących zajęcia. W przypadku wskazania innych osób do prowadzenia 
zajęć niż w dniu podpisywania umowy, nastąpi przez Zamawiającego weryfikacja ich 
wykształcenia i kompetencji, o których mowa w podpunkcie 2. 
 
4. Program i harmonogram zajęć przed rozpoczęciem realizacji zajęć z młodzieżą musi 
zostać zatwierdzony przez Kierownika projektu z ramienia ZSOiZ w Ciechanowcu – pana 
Łukasza Godlewskiego. 
 
5. Oferent zobowiązany będzie do:  

• terminowego świadczenia usług oraz czuwania nad prawidłową realizacją programu 
zajęć; 

• indywidualizacji procesu kształcenia poprzez dostosowanie procesu dydaktycznego 
do możliwości percepcyjnych uczestników; 

• prowadzenia dokumentacji odbytych zajęć, w tym dzienników zajęć, który stanowi 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

• bieżącego informowania Zleceniodawcy o nieobecności osób skierowanych przez 
Zleceniodawcę na poszczególne formy wsparcia, nie stawieniu się tych osób na 
spotkaniach lub też ich rezygnacji z uczestnictwa w planowanym wsparciu w trakcie 
jego trwania; 

• dobrowolnego poddania się kontroli ze strony Zleceniodawcy oraz wszelkich 
organów kontrolnych uprawnionych do przeprowadzania kontroli realizacji 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, tj. umożliwienia wglądu we wszystkie dokumenty 
związane, jak i niezwiązane z realizacją umowy (w tym dokumenty elektroniczne), o 
ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie; 
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• przeprowadzenia i wydania imiennych certyfikatów w standardzie ECDL - Europejski 
Certyfikat Umiejętności Komputerowych – dla 60 uczniów oraz dla 10 uczniów 
certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu programowania 
automatyki- robotyki. 

 
6. Wybrany oferent zobowiązany będzie do oddania dokumentacji związanej z realizacją 
usług będących przedmiotem przyszłej umowy ze Zleceniodawcą. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Oferta winna być sporządzona na określonym przez zamawiającego Formularzu 
Ofertowym dołączonym do zapytania. 
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. 
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 
4. Oferenci NIE składają wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2. Z umową należy 
zapoznać się i złożyć stosowane oświadczenie, którego treść znajduje się w Formularzu 
Ofertowym w punkcie nr 5, podpunkt 2. 
 
IV.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać:  
 
a) osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego na adres: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,  
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, opisując kopertę:  
„Opracowanie programu zajęć i realizacja wsparcia w zakresie umiejętności 
komputerowych dla uczestników projektu pt. Rozwijamy Skrzydła” 
 
b) mailem na adres elektroniczny: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

 
 
2. Termin składania ofert upływa dnia 15 stycznia 2019 r. o godz. 12:00.  
 
V.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
1. Oferenci określą cenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cenę 
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zamówienia należy określić w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. 
2. Cena podana przez Oferenta musi zawierać wszystkie koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 
3. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i 
nie będą podlegały zmianom. 
 
VI.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 
OFERTY 
 
1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym 
kryterium: cena – 100%. 
2. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą 
całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Oferenci otrzymają 
odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
 

𝑃 = 𝐶N / 𝐶OB × 100  gdzie: 
CN – najniższa zaoferowana cena, 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
 
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający najprawdopodobniej wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród 
złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  
 
VII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Zamawiający planuje podpisać umowę z Oferentem, który przedłoży ofertę 
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu. 
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym 
terminie i miejscu podpisania umowy. 
4. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem stanowi Załącznik 
nr 2. 
 
VIII.  POZOSTAŁE WARUNKI 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia 
dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie. 
3. Niniejsze postępowanie w trybie rozeznania rynku nie stanowi zobowiązania do 
zawarcia umowy, aczkolwiek Zamawiający planuje zawrzeć taką umowę z Oferentem, 
który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w 
zapytaniu  
4. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, zostanie wykonana po 
cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 
 
 
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest: 
Łukasz Godlewski, tel: +48 510-448-615, e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 
 
 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Formularz oferty. 
Załącznik nr 2: Projekt umowy. 
Załącznik nr 3: Wzór dzienniczka zajęć. 
Załącznik nr 4: Szczegółowy zakres wymagań form wsparcia 
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