
 

Siedlce, 23.07.2019 r. 

Zamawiający: 

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa 
ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce 

NIP: 821-21-02-933; REGON: 711643331 

tel. 25-633-30-32/ fax: 25-633-20-51 

e-mail: info@mazovia.edu.pl, www.mazovia.edu.pl 

 

ZAPYTANIE O CENĘ NR ZIP 612-7/2019 

 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia”(zwanym dalej „Projektem”) 

w ramach w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Collegium 

Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa – poszukuje wykonawców do zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia PRINCE2 Foundation podnoszącego kompetencje zarządcze kadr kierowniczych wraz z 

procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych w trakcie szkoleń kompetencji/kwalifikacji, szczegółowo 

określonych w pkt. 2 niniejszego zapytania oraz informuje, iż niniejsze rozeznanie nie stanowi 

zobowiązania Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej do zawarcia umowy, a jedynie będzie 

służyło do oszacowania wartości zamówienia. 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation 

podnoszącego kompetencje zarządcze kadr kierowniczych wraz z procesem walidacji i certyfikacji 

uzyskanych w trakcie szkoleń kompetencji/kwalifikacji w projekcie „Zintegrowany program 

Collegium Mazovia” realizowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w 

ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SzOPZ) zawarty jest w pkt 2. 

1.3. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego i zostanie 

zakończone walidacją i certyfikacją nabytych kompetencji/kwalifikacji zgodnie z zasadami i 

wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu do sposobów uzyskiwania i 

potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej” czy dokument można uznać za potwierdzający 

kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_l

ista.pdf. 

1.4. Za proces walidacji i certyfikacji spełniający w/w wymagania Zamawiający uzna proces uzyskiwania 

kwalifikacji w metodologii, standardach realizacji procesu kształcenia i efekcie końcowym (egzamin, 

uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami 

Kwalifikacji) spełniający łącznie następujące cechy:  



 

a) ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się;  

b) proces walidacji sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały 

osiągnięte; walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz 

ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja 

prowadzona jest w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały 

określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, 

czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację);  

c) proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument 

stwierdzający posiadanie kwalifikacji; certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania 

pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały 

osiągnięte; certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji powinien być rozpoznawalny i 

uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży;  

d) instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (procesy walidacji i 

certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do 

instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych. 

1.5. Propozycje rozwiązań niespełniających w/w wymagań dotyczących zgodności z wymaganiami 

dotyczącymi walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji/kwalifikacji zawodowych - zostaną 

odrzucone, jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego. 

1.6. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia i ceny ofertowej zapewni każdemu uczestnikowi 

szkoleń materiały szkoleniowe (w postaci podręcznika/podręczników), omawiające co najmniej 

zakres merytoryczny wskazany w SzOPZ dla szkolenia i umożliwiające realizację programu szkolenia 

w sposób wyczerpujący jego zakres merytoryczny oraz kompletnie prezentujące wymagania 

weryfikowane w procesie walidacji i certyfikacji. 

1.7. Wykonawca – w ramach wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi egzamin certyfikacyjny dla 

wszystkich uczestników szkolenia, spełniający wyżej określone wymagania oraz wyda certyfikat 

potwierdzający nabyte kompetencje/kwalifikacje wszystkim osobom, które pomyślnie zdały ten 

egzamin.  

1.8. Przez jeden egzamin rozumiany jest egzamin teoretyczny (test wiedzy) oraz egzamin praktyczny, 

przeprowadzony w sposób zgodny z wymaganiami opisanymi w ppkt. 1.4), umożliwiającymi 

uczestnikom szkolenia przejście procesu walidacji i certyfikacji kompetencji/kwalifikacji nabytych 

w trakcie szkolenia tj. weryfikujący uzyskane efekty kształcenia. 

1.9. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia i ceny ofertowej zapewni na potrzeby realizacji 

egzaminów certyfikacyjnych teoretycznych (dla każdej grupy/uczestnika) środowisko 

egzaminacyjne i niezbędne materiały, tj.: stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno 

stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, 

z zainstalowaną przeglądarką internetową. 

1.10. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia i ceny ofertowej zapewni także na potrzeby realizacji 

egzaminów certyfikacyjnych praktycznych (dla każdej grupy/uczestnika) środowisko 



 

egzaminacyjne i niezbędne materiały, o ile są wymagane przez oferowany standard walidacji 

i certyfikacji kompetencji/kwalifikacji zawodowych. 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego; 

 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:  

 

2.1. Szkolenie „PRINCE2 Fundation” dla 5 osób z kadry zarządzającej Collegium Mazivia, w łącznym 

wymiarze 24 godz. dydaktycznych zajęć (3 dniowe szkolenie), realizowane będzie dla 1 grupy osób. 

Planowane jest przeprowadzenie szkolenia do dnia 30.12.2019 roku. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia nieodpłatnie udostępni sale szkoleniowe wyposażone 

w  biurko prowadzącego, ławki słuchaczy kursu, rzutnik multimedialny i ekran, komputer 

umożliwiający prezentację materiałów dydaktycznych. Pozostałe elementy niezbędne do 

przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca (w tym podręczniki zawierające treści 

programowe zawierające merytoryczne zagadnienia szkolenia opisane poniżej). 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia, zostały zrealizowane co najmniej zagadnienia 

merytoryczne (program szkolenia) w zakresie : 

1. Wstęp do szkolenia 

2. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2 

3. Zasady PRINCE2 

4. Temat: Uzasadnienie Biznesowe 

5. Temat: Organizacja 

6. Wprowadzenie do procesów 

7. Proces: Przygotowanie Projektu 

8. Proces: Zarządzanie Strategiczne Projektem 

9. Temat: Jakość 

10. Temat: Plany 

11. Proces: Inicjowanie Projektu 

12. Temat: Ryzyko 

13. Temat: Zmiana 

14. Proces: Sterowanie Etapem 

15. Numer wzoru wniosku: 2.0 

16. Proces: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów 

17. Temat: Postępy 

18. Proces: Zarządzanie Końcem Etapu 

19. Proces: Zamykanie Projektu 

 



 

1) Szkolenia będą realizowane na podstawie szczegółowego harmonogramu zajęć, przekazanego 

Wykonawcy po podpisaniu umowy tj. w okresie od podpisania umowy do nie później niż 

30.12.2019r. 

2) Szkolenia będą realizowane w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 20.00,  

a za zgodą Zamawiającego oraz uczestników szkoleń także w soboty i/lub niedziele, na podstawie 

harmonogramu zajęć, przekazanego Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

3) Szkolenia będą realizowane w salach zapewnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczby grup w poszczególnych turach (przesunięć grup 

pomiędzy turami), w sytuacjach tego wymagających ze względu na potrzeby i możliwości 

uczestników szkoleń/projektu. 

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 19.08.2019 

r./od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2019 r., w miejscu stanowiącym siedzibę Zamawiającego 

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej przy ulicy Sokołowskiej 161, 08-110 Siedlce. 

 

3. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są: 

- w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Mariusz Zamyłko email: 

mzamylko@mazovia.edu.pl Tel: 512326258 

 

4. FORMA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
4.1. oferowaną cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia w danej części – zgodnie ze 

sposobem określonym w formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania; 

 
W celu złożenia oferty Oferent zobowiązany jest do skorzystania z przygotowanego formularza 
„OFERTA” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz pozostałych załączników do 
zapytania ofertowego. 

 

W imieniu Zamawiającego 



 

Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 

Wykonawca: 

 

………………………………………………………… 

 
W odpowiedzi na zapytanie o cenę nr ZIP 612-7/2019 

 
OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 
 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przestawionymi w zapytaniu ofertowym i opisem przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w SzOPZ: 
 
 

1. dla  szkolenia „Szkolenie PRINCE2  Fundation” dla 5 osób, w łącznym wymiarze 24 godz. (3 dni)” Za 

kwotę rozliczeniową: 

 

 ………………………………………………. zł brutto za jedną osobę, 

 

oraz oświadcza, iż: 

1. oferuje przeprowadzenie szkolenia, walidacji i certyfikacji w standardzie wskazanych w SzOPZ 

umożliwiającym potwierdzenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych w sposób spełniający 

wymagania Ogłoszenie/SzOPZ oraz wymagania określone przez Ministerstwo Rozwoju  

w odniesieniu do sposobów uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej” czy 

dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników 

monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z

_lista.pdf. 

2. posiada akredytację wymaganą do przeprowadzenie szkoleń w standardzie (podać nazwę):  

…………………………………………........................................................................................................... 

 w stosunku do szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia, umożliwiającym potwierdzenie 

kompetencji/kwalifikacji zawodowych w sposób spełniający wymagania Ogłoszenie/SzOPZ oraz 

wymagania określone przez Ministerstwo Rozwoju - o ile akredytacja taka jest wymagana; 

Podać nazwę akredytacji/jej oznaczenia: 

…………………………………………........................................................................................................... 

…………………………………………......................................................................................................... . 

 

 

Podpis osoby upoważnionej 


