
 

Siedlce, dnia  12.07.2018 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 OFERTOWE nr ZIP 612-1/2018 

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 wykonawcy do 

zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje studentów - 

zakończonych procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych kompetencji/kwalifikacji, szczegółowo 

określonych w pkt. 2 niniejszego zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty cenowej. 

 

Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany 

zgodnie z zasadami i procedurą „zasady konkurencyjności” określonymi przez „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych 

podnoszących kompetencje studentów - zakończonych procesem walidacji i certyfikacji 

uzyskanych 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) jest w pkt 2. 

1.3. Szkolenia będą przygotowywały do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego i zostaną 

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_kwalifikacjac

h_z_lista.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 każdego ze szkoleń 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. 

1.11. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia i ceny ofertowej zapewni przerwę kawową 

podczas każdego dnia w którym będą organizowane szkolenia. Całodniowy serwis kawowy 

odpowiadający następującym kryteriom, przy czym kryteria liczone są dla jednego uczestnika 

szkolenia i na jeden dzień szkoleniowy: 

skład: gorąca kawa i herbata serwowane w termosach lub z ekspresu, woda podana 

w szklanych dzbankach lub butelkach, cytryna, cukier, mleko oraz drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki, kruche ciastka i owoce. 

- kawa i herbata muszą być przygotowane w ilości minimum 450 ml na osobę, 

- ciastka i owoce muszą być przygotowane w ilości minimum 250 g na osobę, 

- do kawy i herbaty muszą być podane cukier i śmietanka/mleko, 

- woda musi być przygotowana w ilości minimum 450 ml na osobę; 

- cytryna powinna być pokrojona i ułożona na talerzyku. 

Całodniowy serwis kawowy powinien być dostępny na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych, przez cały dzień, aż do ich zakończenia. 

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 Opiekun osób starszych – kompetencje informatyczne dla 105 osób, w łącznym 
wymiarze 225 godz. dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 9 grup studentów (po ok. 8-
12 osób w grupie), w wymiarze 25 godzin dydaktycznych zajęć dla jednej grupy; 
Planuje się 3 edycje szkoleń, po 3 grupy w każdej; realizowane w okresie do 30.09.2021 r. 
 
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. 
 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 



 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie: 

1. Przeglądarka internetowa; 

- przeglądanie witryn internetowych, 

- odtwarzanie treści multimedialnych,  

- wyszukiwanie treści w Internecie,  

- wyszukiwanie treści na witrynie internetowej,  

- wyszukiwanie treści w katalogach tematycznych,  

- zapisywanie dokumentów i witryn,  

- drukowanie zawartości witryn, wypełnianie formularzy) 
2. Poczta elektroniczna; 

- obsługa poczty elektronicznej przy użyciu przeglądarki internetowej,  

- przeglądanie wiadomości,  

- wysyłanie wiadomości,  

- odbieranie wiadomości, zarządzanie adresami,  

- używanie programu pocztowego 
3. Komunikacja przez Internet; 

- komunikatory internetowe,  

- połączenia w trybie głosowym, 

- połączenia w trybie wideokonferencji 

Oczekiwane efekty kształcenia: 
 

• Odtwarzać treści multimedialnych,  

• Wyszukiwać treści w Internecie,  

• Wyszukiwać treści na witrynie internetowej,  

• Wyszukiwać treści w katalogach tematycznych,  

• Zapisywać dokumentów i witryn,  

• Drukować zawartości witryn, wypełnianie formularzy) 

• Obsługiwać poczty elektronicznej przy użyciu przeglądarki internetowej,  

• Przeglądać wiadomości,  

• Wysyłać wiadomości,  

• Odbierać wiadomości, zarządzanie adresami,  

• Używać programu pocztowego, komunikatory internetowe,  
 
2.2. Szkolenie „Inżynieria projektowania CAD 2D i 3D ” dla 56 osób, w łącznym wymiarze 240 

godz. dydaktycznych zajęć. Szkolenie realizowane będzie dla 6 grup studentów (po ok. 8 osób 

w grupie), w wymiarze 40 godzin dydaktycznych zajęć dla jednej grupy; Planuje się 3 edycje 

szkoleń po 2 grupy w każdej; realizowane w okresie do 30.09.2021 r. 

 

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. 



 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie: 

1. Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej 
2. Układy współrzędnych 

- Podstawowe operacje na plikach  

- Korzystanie z dostępnych funkcji pomocy 

- Rysowanie prostych obiektów 

- Tworzenie kreskowania, wypełnienia i przykrycia 

- Obiekty tekstowe 
3. Edycja obiektów 

- Zaznaczanie obiektów 

- Warstwy 

- Modyfikacja obiektów 
4. Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie 

- Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego 

- Wymiarowanie obiektów 

- Style wymiarowania 
5. Bloki 

- Definiowanie bloku na rysunku i jego zapis 

- Wstawianie bloku 

- Edytowanie bloku 
6. Modelowanie bryłowe (ACIS) 

- Układy współprzędnych 

- Omówienie tworzenia brył 3D 

- Bryły złożone 
7. Oglądanie rysunku w przestrzeni 

- Rzutowania perspektywiczne 

- Style wizualne 
8. Nawigacja 3D 

- Korzystanie z narzędzi nawigacji 3D 
9. Rysowanie precyzyjne 3D 

- Modyfikowanie obiektów za pomocą metauchwytów 

- Przesuwanie obiektów 3D 

- Skalowanie proporcjonalne brył 3D 
10. Wydruk 

- Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu i papieru 

- Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru 

- Ustalanie parametrów wydruku 



 

- Zasady przygotowania formatki rysunkowej 
Oczekiwane efekty uczenia w zakresie: 

Wiedzy: 

• Definiować pojęcia: środowisko graficzne, standardy rysunkowe, układy współrzędnych, 
jednostki rysowania/jednostki pracy, zakres rysunku, środowisko graficzne 3D, orientacja i 
sterowanie układami współrzędnych w przestrzeni, polecenia LUW, tworzenie nowych 
układów współrzędnych. 

• Określać parametry wydruku. 

• Określać rozmiar papieru do wydruku. 
 

Umiejętności: 

• Tworzyć elektroniczną dokumentację techniczną. 

• Pracować w układach współrzędnych. 

• Wykonywać operacje na plikach. 

• Zarządzać danymi graficznymi. 

• Korzystać z dostępnych funkcji pomocy. 

• Tworzyć obiekty. 

• Rysować, zaznaczać i edytować proste obiekty. 

• Definiować i zmieniać cechy obiektów. 

• Pracować na warstwach. 

• Rysować precyzyjnie i wymiarować obiekty. 

• Stosować narzędzia rysowania precyzyjnego. 

• Operować na stylach wymiarowania. 

• Modelować bryły. 

• Tworzyć bryły 3d oraz konstruować złożone obiekty. 

• Oglądać rysunki w przestrzeni. 

• Wykonywać rzutowania perspektywiczne. 

• Operować na stylach wizualnych. 

• Korzystać z narzędzi nawigacji 3d, menu skrótów orbita 3d. 

• Używać narzędzi 3dcorbita, 3dodleg, 3dkamera, 3dworbita. 

• Modyfikować obiekty za pomocą metauchwytów. 

• Tworzyć i skalować pojedyncze rzutnie w przestrzeni modelu i papieru. 

• Dostosować arkusze przestrzeni papieru. 
2.3. Szkolenie „Własny biznes” dla 105 osób (studentów), w łącznym wymiarze 270 godz. 

dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 9 grup studentów (po ok. 8-12 osób w grupie), 

 w wymiarze 30 godzin dydaktycznych zajęć dla jednej grupy. Planuje się 3 edycje szkoleń, po 3 

grupy w każdej; realizowane w okresie do 30.09.2021 r. 

 

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. 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie: 

- Mój potencjał. 

- Cele życiowe: Kim chcę być? Co chcę osiągnąć? Co chciałbym wiedzieć? 

- Ludzkie możliwości. Moje umiejętności, talenty i predyspozycje. Analiza moich mocnych i 
słabych stron oraz życiowych szans i zagrożeń. 

- Kreatywne myślenie. 

- Techniki myślenia kreatywnego i ich zastosowanie w poszukiwaniu pomysłów na własną 
działalność. 

- Ja i Rynek – Wymagania rynku. Branża, w której chciałbym działać. Burza mózgów w grupach 
o podobnych zainteresowaniach branżowych – nowe pomysły na biznes. kwestie związane z 
poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu. 

- Umiejętności komunikacyjne i negocjacje w biznesie – Znaczenie umiejętności 
komunikacyjnych. Język ciała. Aktywne słuchanie. Wywieranie wpływu na innych. 
Negocjowanie umów, BATNA. 

- Marketing. 

- Fazy procedur marketingowych: rozpoznanie rynku, kształtowanie oferty, przyciąganie 
klientów, dostarczanie produktu. 

- Elementy marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja. Spojrzenie na pomysł z punktu 
widzenia rynku. 

- Sprzedaż. 

- Sprzedaż jako istotny element marketingu. Proces sprzedaży. 

- Typy klienta. Techniki sprzedaży. Reklama. 

- Rynkowa ocena pomysłu. 

- Dyskusja w grupie na temat poszczególnych pomysłów – ich ocena i doskonalenie. 

- Organizacja, która pomoże ocenić pomysły. 

- Ryzyko w biznesie. 

- Dlaczego biznes wiąże się z ryzykiem? Związek między bezpieczeństwem a dochodowością. 
Czego możemy się nauczyć z błędów innych? 

- Cena sukcesu. Przykłady udanych przedsięwzięć w regionie. Reklama jako sposób na 
zmniejszenie czynnika ryzyka. 

- Wymagane zasoby. 

- Zasoby firmy: zasoby ludzkie, środki trwałe, informacja, kapitał. 

- Sposoby ich pozyskania. 

- Potrzeby kapitałowe. 

- Udział kapitału własnego i obcego. 

- Źródła kapitału. 

- Instytucje – pozyskiwanie kapitału. 

- Urząd pracy. Nowe przepisy: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 
kwietnia 2004. Środki pomocowe UE. 



 

- Pożyczki. Fundusze gwarancyjne. 

- Finanse firmy. 

- Przychody, koszty , rezultaty. Płynność. 

- Jak ją utrzymać? Co robić, gdy jest zagrożona? Własny biznes – co można wliczyć w koszty? 
(programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości). 

- Podstawy prawne firmy. 

- Nowe przepisy: Ustawa o swobodzie gospodarczej z 2 lipca 2004. Daty wchodzenia w życie 
poszczególnych przepisów. 

- Działalność wolna a licencjonowana, przepisy i zezwolenia. 

- Formy działalności gospodarczej. 

- Podatki. 

- VAT. 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

- Formy opodatkowania. 

- Programy służące do rozliczania z US. 

- Składki ubezpieczeniowe (ZUS). 

- Ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne. 

- Sposoby naliczania składek. 

- Programy służące do rozliczania z ZUS. 

- Rejestracja działalności. 

- Procedura tradycyjna lub tzw. obsługa jednostanowiskowa. 

- Biznes plan. 

- W jakim celu powstaje biznes plan? 

- Co powinien zawierać? Stworzenie uproszczonego biznes planu. 
 

Oczekiwane efekty uczenia w zakresie: 

Wiedzy: 

• Zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu prowadzenia własnego biznesu. 

• Omówić metody kreatywnego rozwiązywania problemów. 

• Omówić metody negocjacji. 

• Omówić skuteczne metody komunikacji w biznesie. 

• Wymienić i scharakteryzować metody planowania marketingowego i sprzedaży. 

• Wymienić i omówić etapy tworzenia Biznes Planu. 

• Omówić zagadnienia finansowe w tym: planowania kosztów i przychodów w działalności 
gospodarczej, form opodatkowania, kwestii odnośnie zobowiązań do ZUS. 

• Przedstawić różnice w formach prowadzenia działalności gospodarczej. 

• Wskazać istotne daty w kalendarzu przedsiębiorcy – w zakresie sprawozdawczości, rozliczeń, 
itp. 

• Omówić sposób rejestracji firmy w CEIDG. 

• Wskazać sposoby finansowania działalności i pozyskiwania funduszy. 
 
Umiejętności: 

• Przeprowadzić autodiagnozę. 

• Kreatywnie rozwiązywać problemy. 



 

• Proaktywnie komunikować się. 

• Stosować sposoby skutecznej komunikacji kluczowe w procesie rozwiązywania 
sporu/konfliktu oraz współpracy biznesowej. 

• Negocjować. 

• Planować działania marketingowe i sprzedażowe. 

• Zaplanować koszty i przychody własnej działalności gospodarczej. 

• Dokonać samodzielnego wyboru formy opodatkowania własnej działalności gospodarczej. 

• Dokonać samodzielnego zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG. 

• Samodzielnie przygotować biznes plan. 

• Poszukiwać źródeł finansowania działalności. 
 

2.4. Szkolenie „Techniki sprzedaży” dla 48 osób (studentów), w łącznym wymiarze 150 godz. 

dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 6 grup studentów (po ok. 8 osób w grupie), 

w wymiarze 25 godzin dydaktycznych zajęć dla jednej grupy. Planuje się 3 edycje szkoleń, po 

2 grupy w każdej; realizowane w okresie do 30.09.2021 r. 

 

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. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 

 
Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie: 

- Nawiązywanie kontaktów handlowych 

- Budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca 

- Mowaciała w kontaktach handlowych 

- Wykorzystanie tonu głosu w rozmowach 

- Zdobywania zaufania klientów 

- Tworzenie pozytywnej atmosfery 

- Budowanie wiarygodności handlowców 

- Sposoby ułatwiające zdobywanie i utrzymywanie sympatii klientów 

- Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami 

- Poznanie potrzeb klientów 

- Badanie potrzeb klienta 

- Zadawanie właściwych pytań – otwarte, zamknięte 

- Aktywne słuchanie 

- Stosowanie parafrazy 

- Sposoby ułatwiające rozumienie i odkrywanie potrzeb klientów 



 

- Skuteczne prezentowanie ofert handlowych 

- Skuteczne słowa argumentacji handlowej 

- Język korzyści 

- Skuteczne prezentowanie ofert handlowych 

- Odpieranie obiekcji klienta 

- Prowadzenie rozmów w przypadku obiekcji 

- Odpieranie obiekcji 

- Skuteczne przedstawienie cen 

- Prawidłowe przedstawienie cen przez handlowców 

- Prowadzenie rozmów o cenach 

- Negocjacje cenowe 

- Łagodze nienegatywnych reakcji na cenę 

- Prowadzenie negocjacji cenowych 

- Finalizowanie sprzedaży 

- Sygnały gotowości klienta do pojęcia decyzji o zakupie 

- Postępowanie w końcowej fazie sprzedaży 

- Postępowanie po dokonaniu sprzedaży 

- Postępowanie w sytuacji niepowodzenia sprzedaży 

- Podsumowanie rozmowy sprzedażowej 

Oczekiwane efekty uczenia w zakresie: 

Wiedzy 

• Wymienić i opisać elementy rozmowy sprzedażowej i prowadzenia rozmów. 

• Wskazać rodzaje klientów i opisać ich typowe cechy. 

• Opisać techniki przyjmowania asertywnej krytyki. 

• Zaprezentować techniki negocjacji cenowych. 

• Wymienić i opisać techniki radzenia sobie z presją i manipulacją klienta. 

• Określać potrzeby klienta i wyjaśniać klientowi korzyści płynące z oferty. 

• Rozpoznawać gotowość klienta do zakupu. 

• Określić elementy obsługi posprzedażowej klienta. 
Umiejętności 

• Nawiązywać trwałe relacje z klientami.  

• Definiować i realizować cele rozmowy handlowej. 

• Umiejętnie zadawać pytania i aktywnie słuchać klienta.  

• Dostosować styl rozmowy do stylu i typu klienta. 

• Wykorzystywać narzędzia i techniki NLP w celu zwiększenia skuteczności działań handlowych.  

• Kreować wizerunek przedstawiciela handlowego w rozmowie bezpośredniej i telefonicznej. 

• Skutecznie stosować środki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w relacjach z klientami. 

• Radzić sobie z trudnymi klientami.  

• Zarządzać relacjami z klientami z wykorzystaniem oprogramowania CRM. 

• Posługiwać się aplikacją „Mobilny sprzedawca” w wykonywaniu zawodowych. 

• Tworzyć bazy danych klientów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.   



 

• Posługiwać się narzędziami informatycznymi, usprawniającymi proces sprzedaży. 
 

2.5. Szkolenie „Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin”, dla 96 
osób (studentów), w łącznym wymiarze 300 godz. dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 
12 grup studentów (po ok. 8 osób w grupie), w wymiarze 25 godzin dydaktycznych zajęć dla 
jednej grupy. Planuje się 3 edycje szkoleń, po 4 grupy w każdej; realizowane w okresie do 
30.09.2021 r. 

 

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. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie: 

- Geneza offshoringu i outsourcingu. Ewolucja offshoringu. Definicje offshoringu i outsoursingu. 
- Stadia dojrzałości usług według CapabilityMaturity Model (CMM) Teoria kosztów 

transakcyjnych. Eklektyczna teoria Dunninga. Teoria lokalizacji. Skala offshoringu i outsourcingu 
na świecie w Europie i w Polsce. 

- Motywy offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach. Etapy budowy wartości 
przedsiębiorstwa a outsourcing. Fazy procesu realizacji projektu outsourcingowego na 
przykładzie budowy centrum usług wspólnych (captiveoffshoring). 

- Proces zarządzania outsourcingiem w przedsiębiorstwie. Proces decyzyjny w zakresie wyboru 
lokalizacji inwestycji przemysłowej. 

- Wspieranie procesów delokalizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływ 
decydentów na procesy lokalizacyjne przedsiębiorstw. Podejście strategiczne – wizja rozwoju 
lokalnego. 

- Analiza zasobów. Zewnętrze i wewnętrzne uwarunkowania procesów delokalizacyjnych. Analiza 
SWOT. Metoda Delficka. Budowanie partnerstw z wykorzystaniem teorii interesariuszy. 

- Tworzenie ofert inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza danych 
demograficznych pod kątem rynku pracy. Charakterystyka terenów inwestycyjnych. System 
zachęt finansowych. 

- Mechanizmy dostosowania kadr do potrzeb rynku pracy. Łańcuch wartości dodanej w sektorze 
edukacji. 

- Operacjonalizacja strategii rozwoju gospodarczego. Narzędzia pośredniego marketing 
gospodarczy. Rola poszczególnych podmiotów w procesie pośredniego marketingu 
gospodarczego. 

- Narzędzia bezpośredniego marketing gospodarczego. 
- Organizacja obsługi inwestorów. Prowadzenie negocjacji z inwestorami. Zasady negocjacji z 

inwestorami. Obsługa procesu inwestycyjnego. 



 

- Obsługa poinwestycyjna. Zakorzenienie przedsiębiorstw. Tworzenie mechanizmów praktycznej 
nauki zawodów. 

- Przygotowanie strategii przyciągania inwestorów dla wybranej W jakim celu powstaje strategia. 
Co powinna zawierać? Stworzenie uproszczonego biznes planu. Uczestnicy reprezentują 
opracowane biznes plany przed grupą. 

 
Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie: 

Wiedzy: 

• Wyjaśnić podstawowe definicje związane z outsourcingiem i offshoringiem. 

• Scharakteryzować motywy offshoringu. 

• Przedstawić teorię kosztów transakcyjnych. 

• Przedstawić eklektyczną teorię Dunninga. 

• Przedstawić teorię lokalizacji. 

• Wyjaśnić podstawowy model zarządzania outsourcingiem. 

• Przedstawić proces wyboru lokalizacji. 

• Scharakteryzować analizę SWOT. 

• Objaśnić na czym polega metoda delficka. 

• Opisać zasady budowania partnerstw w oparciu o teorię interesariuszy. 

• Formułować ofertę inwestycyjną gminy. 

• Scharakteryzować system zachęt finansowych dla inwestorów. 

• Wyjaśnić na czym polega łańcuch wartości dodanej w sektorze edukacji. 

• Wymienić narzędzia marketingu gospodarczego. 

• Scharakteryzować style negocjacyjne. 

• Przedstawić zasady procesu obsługi proinwestycyjnej. 
 

Umiejętności: 

• Przytoczyć motywy delokalizacji przedsiębiorstw. 

• Analizować czynniki oddziałujące na lokalizację przedsiębiorstw. 

• Obliczyć zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach 
ekonomicznych. 

• Dokonać analizy SWOT pod kątem strategii przyciągania inwestorów do gmin. 

• Stosować zasady prowadzenia negocjacji z inwestorami. 

• Przygotowywać ofertę inwestycyjną gminy. 

• Używać właściwych narzędzi marketingu gospodarczego. 

•  Budować partnerstwa w oparciu o teorie interesariuszy pod katem dostosowania oferty 
kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 

2.6. Szkolenie „Systemy Geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych 

przestrzennych” dla 48 osób (studentów), w łącznym wymiarze 240 godz. dydaktycznych zajęć, 

realizowane będzie dla 6 grup studentów (po ok. 8 osób w grupie), w wymiarze 40 godzin 

dydaktycznych zajęć dla jednej grupy. Planuje się 3 edycje, po 2 grupy w każdej; realizowane 

w okresie do 30.09.2021 r. 



 

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. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie: 

- Wprowadzenie 

- Geoportale 

- Geoportal krajowy 

- Podstawy pracy w środowisku GIS 

- Podstawy pracy w sieciowej aplikacji GIS 

- Poznanie możliwości GIS w analizach przestrzennych 

- Nowoczesne metody pozyskiwania danych przestrzennych na przykładzie UAV 

- Zajęcia praktyczne w zakresie zasad i umiejętności operowania dronem 

- Projekt końcowy i podsumowanie szkolenia 

Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie: 

Wiedzy: 

• Omówić i scharakteryzować geoportale i ich zastosowanie. 

• Omówić dostępne rodzaje i formaty geoinformacji oraz metodykę doboru geoinformacji 

do zadań w zakresie analiz i symulacji geoprzestrzennych. 

• Wyjaśnić pojęcia z zakresu kartografii, metod wizualizacji i analiz przestrzennych. 

• Opisać budowę i obsługę UAV. 

• Scharakteryzować procedury, przepisy prawne i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 

nalotów UAV. 

• Opisać zasady użytkowania i pracy w środowisku GIS. 

• Opisać zasady użytkowania i pracy w sieciowej aplikacji GIS. 

• Omówić oprogramowanie wykorzystywane w analizach przestrzennych. 

Umiejętności: 

• Posługiwać się różnymi geoportalami w analizach przestrzennych.  

• Stosować metodykę geoinformacji do analiz i symulacji geoprzestrzennych. 

• Analizować plany, mapy. 

• Posługiwać się narzędziami geoinformatycznymi oraz oprogramowaniem GIS. 

• Aktualizuje i zarządza danymi w systemie. 



 

• Udostępnia dane, przetwarza, analizuje i wizualizuje w różnorodny sposób dane 

przestrzenne. 

• Korzysta z dostępnych funkcji UAV. 

• Stosuje procedury, przepisy prawne i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania nalotów 

UAV. 

• Tworzy aplikacje w środowisku GIS. 

 

2.7. Szkolenie „Systemy prezentacji informacji w biznesie” dla 48 osób (studentów), w łącznym 

wymiarze 150 godz. dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 6 grup studentów (po ok. 8 

osób w grupie), w wymiarze 25 godzin dydaktycznych zajęć dla jednej grupy. Planuje się 3 edycje 

szkoleń, po 2 grupy w każdej; realizowane w okresie do 30.09.2021 r. 

 

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. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie : 

- Prezentacja informacji w biznesie 

- Potrzeba prezentowania informacji 

- Po co tworzy się prezentacje? 

- Co interesuje słuchaczy? 

- Rodzaje prezentowanych informacji 

- Przekaz informacji 

- Kształtowanie umiejętności 

- Sprzedaż usług i produktów 

- Zasady i metody prezentacji biznesowych 

- Kanony publicznego zabierania głosu 

- Podsumowanie i zakończenie, jako ważny aspekt każdej prezentacji 

- Zasady sztuki przemowy 

- Wybrane zasady nauczania – uczenia się i sprzedaży 

- Klasyczne błędy prezentacji 

- Efekt „przeładowania treścią” 

- Liczba slajdów/stron prezentacji 

- Harmonia i spójność prezentacji 

- Zakończenie prezentacji 



 

- Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych 

- Etapy tworzenia prezentacji 

- Określenie celu i grupy docelowej 

- Opracowanie planu 

- Gromadzenie materiałów 

- Tworzenie slajdów 

- Przygotowanie pokazu 

- Zasady komponowania prezentacji 

- Dobór barw 

- Rozmieszczenie elementów na slajdzie 

- Dźwięk w prezentacji 

- Atrakcyjność pokazu 

- Korzystanie z istniejących rozwiązań 

- Szablony 

- Motywy 

- Wybór oprogramowania służącego do prezentacji informacji 

- Oprogramowanie darmowe 

- OpenOffice.org Impress / LibreOfficeImpress 

- IBM Lotus Symhony Presentation 

- 280Slides 

- Oprogramowanie komercyjne 

- Microsoft PowerPoint 

- Prezi 

- Sliderocket 

- Tworzenie i formatowanie slajdów oraz ich elementów 

- Wstawianie slajdu 

- Wybór układu slajdu 

- Wstawianie tekstu 

- Wstawianie elementów graficznych 

- Osadzanie plików dźwiękowych oraz clipów wideo 

- Formatowanie slajdu 

- Tło slajdu 

- Formatowanie tekstu 

- Formatowanie grafiki 

- Kontrola nad długimi prezentacjami 

- Nagłówki i stopki 

- Dane w nagłówkach i stopkach 

- Niestandardowe pola 

- Hiperłącza 

- Tworzenie hiperłącza do slajdu w tej samej prezentacji 

- Tworzenie hiperłącza do slajdu w innej prezentacji 

- Tworzenie hiperłącza do nowego pliku 

- Tworzenie hiperłącza do strony w sieci Web 

- Tworzenie hiperłącza do adresu e-mail 



 

- Spis treści 

- Cel i zasadność stosowania spisu treści 

- Tworzenie spisu treści 

- Zaawansowana animacja 

- Niestandardowe ścieżki ruchu 

- Tworzenie niestandardowej ścieżki ruchu 

- Modyfikacja ścieżki ruchu 

- Korzystanie z zewnętrznych narzędzi animacji 

- Oprogramowanie tablicy interaktywnej 

- Oprogramowanie Flash 

- Zaawansowane możliwości wydruku prezentacji 

- Drukowanie slajdów, notatek oraz materiałów informacyjnych 

- Ustawianie rozmiaru i orientacji slajdów do wydruku 

- Drukowanie notatek 

- Drukowanie materiałów informacyjnych 

- Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości 

- Dodatkowe możliwości prezentacji 

- Pokaz niestandardowy 

- Tworzenie pokazu niestandardowego 

- Wykorzystanie pokazu niestandardowego do tworzenia quizów 

- Makropolecenia 

- Podstawy języka VBA 

- Co to język VBA 

- Możliwości VBA 

- Zapisywanie pliku prezentacji z obsługa makropoleceń 

- Tworzenie prostych makropoleceń w kodzie VBA 

- Tworzenie i uruchamianie makra poleceń 

- Zarządzanie makropoleceniami 

- Przypisanie makropoleceń do wstążki 

- Usuwanie i edycja makropoleceń 

- Ochrona pliku 

- Zabezpieczenie przed otwarciem pliku 

- Ustawianie hasła 

- Usuwanie ochrony hasłem 

- Zabezpieczenie przed edycją pliku 

- Ustawianie hasła do modyfikowania prezentacji 

- Usuwanie hasła do modyfikowania prezentacji 

- Zabezpieczenie przed wydrukiem i przesyłaniem prezentacji 
 

Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie: 
 
Wiedzy: 

• Omówić zagadnienia dotyczące potrzeb tworzenia prezentacji i zainteresowań słuchaczy. 

• Scharakteryzować rodzaje prezentowanych informacji. 



 

• Opisać czym jest przekaz informacji. 

• Opisać zasady i metody prezentacji biznesowych. 

• Wyjaśnić na czym polegają kanony publicznego zabierania głosu. 

• Omówić strukturę prezentacji i najczęstsze błędy prezentacji. 

• Opisać zasady sztuki przemawiania. 

• Zaprezentować zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. 

• Przedstawić dostępne oprogramowania wykorzystywane w prezentacjach. 

• Opisać etapy tworzenia slajdów. 

• Omówić możliwą zawartość slajdów: hiperłącza, grafiki, nagłówki i stopki, niestandardowe 
pola. 

• Przedstawić możliwości ujmowania w prezentacji animacji. 

• Wyjaśnić możliwości stosowania makropoleceń w prezentacjach. 

• Omówić zasady drukowania prezentacji. 

• Opisać zagadnienia dotyczące ochrony i szyfrowania prezentacji. 
Umiejętności: 

• Przygotowywać prezentacje z uwzględnieniem zagadnień dotyczących potrzeb ich tworzenia 
oraz zainteresowań słuchaczy. 

• Stosować przekaz informacji zgodny z treścią prezentacji i grupą odbiorców. 

• Przygotowywać wystąpienia publiczne zgodnie z przyjętymi kanonami. 

• Przestrzegać zasad sztuki przemawiania. 

• Stosować zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. 

• Korzystać z dostępnych oprogramowani do tworzenia prezentacji. 

• Tworzyć slajdy z zachowaniem kolejności i reguł 

• Ujmować w slajdach różne elementy: hiperłącza, grafiki, nagłówki i stopki, niestandardowe 
pola. 

• Wykorzystywać do tworzenia prezentacji animacje. 

• Stosować makropolecenia w prezentacjach. 

• Drukować prezentacje w zależności od potrzeb słuchaczy. 

• Stosować zabezpieczenia prezentacji. 
 
3.8 Szkolenie Język angielski dla opiekunów osób starszych dla 105 osób, w łącznym wymiarze 360 

godz. dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 9 grup studentów (po ok. 10 osób w grupie), 

w wymiarze 40 godzin dydaktycznych zajęć dla jednej grupy. Planuje się 3 edycje szkoleń, po 3 

grupy w każdej; realizowane w okresie do 30.09.2021 r. 

 

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. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 



 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie : 

- Anatomia, wygląd ludzi, ubrania i kolory, komplementowanie wyglądu 

- Emocje i problemy psychologiczne 

- Osobowość, mechanizmy obronne, hobby 

- Rodzina, miejsca, dom opieki 

- Codzienne czynności w opiece nad osobą w podeszłym wieku, mobilność, prace domowe, terapia 

- Typy żywności, pojemniki i opakowania, alergie, składniki odżywcze i witaminy, oraz przepisy 

kulinarne i posiłki 

- Schorzenia fizyczne oraz zaburzenia neurologiczne 

- Organy wewnętrzne, urazy, pierwsza pomoc 

- Trudne sytuacje, służby ratownicze, rozmowa telefoniczna z operatorem pogotowia 

- Umiejętności niezbędne w pracy opiekuna osoby starszej, Zapytania o pracę 

- Curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna 

- Umowa o pracę na stanowisku opiekuna osób w podeszłym wieku 

Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie: 

 

1. Znajomości słownictwa branżowego i zwrotów językowych 

• stosować zwroty językowe związane z poszukiwaniem pracy oraz rozmową kwalifikacyjną,  

• posługiwać się zasobem środków językowych, umożliwiających realizację zadań zawodowych, 

• korzystać z angielskojęzycznych źródeł informacji, 

• sprawnie posługiwać się słownictwem w zakresie pozwalającym na rozumienie i stosowanie 

słów i wyrażeń istotnych dla pracy z osobami w podeszłym wieku i opieką nad nim, 

•  posługiwać się podstawowym słownictwem z dziedzin i obszarów tematycznych pośrednio 

związanych z pracą z osobami starszymi. 

• stosować wyrażenia i zwroty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.  

2. Umiejętności rozumienia ze słuchu 

• zrozumieć komunikaty kierowane przez prowadzącego rozmowę kwalifikacyjną, 

• interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych,  

• rozpoznawać i rozumieć  słowa i  wyrażenia związane z pracą w charakterze opiekuna osób 

starszych, 

• zrozumieć i poprawnie interpretować sens prostych wiadomości i komunikatów związanych 

bezpośrednio z opieką nad osobami w podeszłym wieku oraz innymi obowiązkami z nią 

powiązanymi, 

• reagować na słowne komunikaty w sposób, który wskazuje na rozumienie głównych wątków 

przekazu. 

3. Umiejętności rozumienia tekstu pisanego 



 

• czytać ze zrozumieniem informacje i ogłoszenia o pracę zawierające wymagania zawodowe,  

• rozumieć teksty branżowe publikowane z czasopismach i literaturze fachowej,  

• interpretować pisemne polecenia dotyczące wykonywania zadań zawodowych,   

• czytać ze zrozumieniem  proste teksty dotyczące opieki nad osobami starszymi, 

•  zrozumieć istotę tekstów bardziej złożonych, mimo niezrozumienia części wyrażeń i struktur, 

•  wyszukać konkretne informacje w tekstach związanych z opieką nad osobami starszymi. 

• czytać przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

4. Umiejętności pisania 

• napisać proste i zwięzłe notatki dotyczące opieki osób starszych, 

• sporządzić krótkie teksty funkcjonalne, np. plan opieki zdrowotnej, 

• zredagować CV oraz list motywacyjny,   

• porozumiewać się w formie pisemnej z przełożonymi, współpracownikami i zleceniodawcami. 

 

5. Umiejętności prowadzenia rozmowy 

• przedstawić swoje umiejętności zawodowe podczas rozmowy kwalifikacyjnej,  

• komunikować się z przełożonymi w sprawie warunków zatrudnienia oraz wykonywania zadań 

zawodowych,   

• utworzyć proste wypowiedzi pozwalające na skuteczną komunikację ze współpracownikami, 
osobą w podeszłym wieku i jej rodziną, oraz innymi osobami w jej bezpośrednim otoczeniu, 

• formułować zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się ze 

współpracownikami, prowadzić bezpośrednie rozmowy ze zleceniodawcami 

 

2.9 Szkolnie „Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP 

Optima”, dla 96 osób (studentów), w łącznym wymiarze 300 godz. dydaktycznych zajęć, 

realizowane będzie dla 12 grup studentów (po ok. 8 osób w grupie), w wymiarze 25 godzin 

dydaktycznych zajęć dla jednej grupy. Planuje się 3 edycje szkoleń, po 4 grupy w każdej; 

realizowane w okresie do 30.09.2021 r. 

 

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. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla każdej grupy) 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. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla każdej grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie: 



 

- Konfiguracja modułu Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus. 

- Struktura rejestrów kasowych/bankowych. 

- Lista zapisów kasowych/bankowych. 

- Preliminarz płatności. 

- Wysyłanie listy poleceń przelewu do banku obsługującego rachunek firmowy. 

- Elektroniczna wymiana danych z bankiem. 

- Generowania dokumentów związanych z regulowaniem oraz analizowaniem stanu zobowiązań 
podmiotów, które współpracują z przedsiębiorstwem. 

- Najważniejsze parametry związane z modułem Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, które ułatwią 
m.in. wprowadzanie dokumentów z formą płatności gotówka, rozliczanie dokumentów i 
sprawdzanie stanu raportów kasowych/bankowych. 

- Parametry dotyczące zasad wystawiania dokumentów w walucie obcej i ustalania kursów walut 
na tych dokumentach. 

- Trzy typy rejestrów dostępnych w programie Comarch ERP Optima. 

- Struktura i zasady tworzenia wyciągów bankowych oraz raportów kasowych. 

- Wprowadzanie operacji gospodarczych (przychód/rozchód). 

- Rozliczanie dokumentów różnymi metodami. 

- Obliczanie różnic kursowych. 

- Eksport i import przelewów (dokumentów) do banku. 

- Formaty wymiany danych między programem a bankiem. 

- Tworzenie noty odsetkowej, ponaglenia zapłaty oraz potwierdzenia salda. 

- Konfiguracja modułu Księga Podatkowa. 

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów. 

- Ewidencja wynagrodzeń. 

- Ewidencja przebiegu pojazdu. 

- Inwentaryzacja (spis z natury). 

- Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów. 

- Struktura i konfiguracja modułu Księga Podatkowa. 

- Wprowadzanie zapisów księgowych do KPiR zgodnie z chronologią. 

- Zamknięcie zapisów księgowych. 

- Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. 

- Karty wynagrodzeń pracowników. 

- Zaliczki na PIT 4-R. 

- Ewidencjonowanie samochodów osobowych i prywatnych wykorzystywanych w celach 
służbowych. 

- Rozliczanie kosztów eksploatowania pojazdu. 

- Dokument spisu z natury. 

- Księgowanie spisu z natury do KPiR. 

- Konfiguracja modułu Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus. 

- Okres obrachunkowy. 

- Plant kont. 

- Bilans otwarcia. 

- Zapisy księgowe. 



 

- Obroty i salda. 

- Schematy księgowe. 

- Księgowanie okresowe. 

- Zestawienia księgowe. 

- Rozrachunki na kontach księgowych. 

- Deklaracje VAT-7, VAT-UE. 

- JPK_VAT. 

- Zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8. 

- Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach księgowości kontowej. 

- Struktura i konfiguracja modułów Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus. 

- Prowadzenie przedsiębiorstwa w programie Comarch ERP Optima na zasadach pełnej 
księgowości. 

- Otwieranie i zamykanie okresów obrachunkowych. 

- Opracowanie zakładowego planu kont. 

- Dokument bilansu otwarcia. 

- Wprowadzanie ręcznych zapisów księgowych do dzienników. 

- Zestawienie obrotów i sald. 

- Budowa i funkcjonalność schematów księgowych. 

- Księgowanie dokumentów źródłowych różnymi metodami. 

- Tworzenie księgowań okresowych. 

- Rozrachunki na kontach księgowych w PLN oraz w walutach obcych. 

- Generowanie różnic kursowych oraz dokumentów kompensat. 

- Ewidencjonowanie dokumentów w rejestrze VAT. 

- Sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE 

- Generowanie JPK_VAT. 

- Zaliczki na PIT-36, PIT-36L. 

- Konfiguracja modułu Środki Trwałe. 

- Ewidencja środków trwałych i WNiP. 

- Generowanie planu amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych. 

- Dokumenty środków trwałych. 

- Ewidencja wyposażenia. 

- Inwentaryzacja środków trwałych oraz wyposażenia. 

- Charakterystyka modułu Środki Trwałe. 

- Grupy i Karty środków trwałych i WNiP. 

- Generowanie amortyzacji i planów amortyzacyjnych. 

- Dokumenty środków trwałych. 

- Ewidencja wyposażenia. 

- Arkusze inwetaryzacyjne środków trwałych oraz wyposażenia. 
 
Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie: 
 
Wiedzy: 

• Definiować istotę, funkcje i podstawowe pojęcia rachunkowości. 

• Definiować przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości. 



 

• Opisać wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych 

• Przedstawić zasady stosowania programów komputerowych Finanse-Księgowość w świetle 
ustawy o rachunkowości. 

• Omówić zakres funkcji i operacji wykorzystywanych w komputerowych programach 
finansowych.  

• Scharakteryzować zastosowanie i funkcje komputerowego systemu finansowo-księgowego 
Comarch ERP Optima. 

• Przedstawić zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych i ich rozliczania w programie 
Comarch ERP Optima. 

• Wyjaśnić sposoby prowadzenia podatkowej KPiR w programie Comarch ERP Optima. 

• Omówić zasady prowadzenia pełnej księgowości w programie Comarch ERP Optima. 

• Zaprezentować sposoby ewidencjonowania środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych w programie Comarch ERP. 

• Opisać sposoby i możliwości raportowania danych z programu Comarch ERP Optima. 

Umiejętności: 

• Ewidencjować operacje gospodarcze i je rozliczać w programie Comarch ERP Optima, w tym: 

- tworzyć kasy gotówkowe, rachunki bankowe oraz firmowe karty płatnicze, 

- otwierać i zamykać raporty kasowe / wyciągi bankowe, 

- sporządzać dokumenty związane z przepływem środków pieniężnych, w tym w walutach 
obcych, 

- stosować różne metody rozliczeń / kompensat dokumentów z kontrahentami, 
pracownikami, itd., 

- obliczać różnice kursowe, 

- wyceniać stan raportu kasowego / bankowego, 

- przeprowadzać analizę płatności, 

- oceniać sytuację majątkową przedsiębiorstwa. 

• Prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w programie Comarch ERP Optima, 
w tym: 

- prowadzić KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- stosować różne metody wprowadzania zapisów księgowych zachowując chronologię 
pozycji, 

- prowadzić karty wynagrodzeń dla pracowników i przygotowywać deklarację PIT -4R, 

- rozliczać i ustalać wartość przebiegu samochodu osobowego wykorzystywanego 
w celach służbowych, 

- sporządzać spis z natury. 

• Prowadzić pełną księgowości w programie Comarch ERP Optima, w tym: 

- prowadzić pełną księgowość w oparciu o moduły Księga Handlowa i Księga Handlowa 
Plus, 

- otwierać okresy obrachunkowe, 

- stosować różne metody księgowania dokumentów źródłowych na konta księgowe, 

- prowadzić rozrachunki w walucie obcej i PLN, 

- sporządzać deklarację VAT-7 i VAT-UE oraz zaliczki na PIT -36, PIT-36L oraz CIT-8. 

• Prowadzić ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w programie 
Comarch ERP w tym: 



 

- zakładać karty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

- dodawać dokumenty środków trwałych, 

- generować odpisy amortyzacyjne i plan amortyzacji, 

- prowadzić ewidencję wyposażenia, 

- dokonywać inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia. 
 
Informacje i wymaganie wspólne dla wszystkich szkoleń wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia opisanych w pkt. 2.1 – 2.9  – o ile z powyższych informacji nie wynika nic innego: 

1) Szkolenia będą poprzedzone przeprowadzeniem bilansu kompetencji i/lub kwalifikacji 

posiadanych przez każdego z uczestników szkoleń – nie więcej niż dla 249 osób (uczestników 

projektu – dalej UP), w ramach 3 edycji, średnio po 83 osoby w każdej z edycji - objętych 

wsparciem w ramach Projektu oraz podsumowane analogicznym badaniem, pozwalającym 

określić stan kompetencji /lub kwalifikacji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w Projekcie. 

2) Spotkanie bilansowe przed zajęciami (szkoleniami) ma na celu identyfikację posiadanych 

umiejętności, potencjału oraz potrzeb szkoleniowych, indywidualnie dla każdego UP. Każdy UP 

odbędzie indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym/metodykiem: 2h przed i 2h po 

zakończeniu wsparcia (1h = 60 min.). Badanie kompetencji w oparciu o kwestionariusz i ankiety 

(ex ante, ex post). Dodatkowo, dla każdej edycji wsparcia opracowany zostanie raport zawierający 

szczegółowe wyniki kompetencyjne w kontekście zrealizowanego wsparcia. 

3) Spotkanie po zakończeniu wsparcia w Projekcie ma na celu weryfikację w jaki sposób udział 

w projekcie wpłynął na rozwój zawodowy (kompetencje, kwalifikacje, umiejętności) studenta 

wjakimstopniuzminimalizowałjegosłabestronyirozwinąłmocne.Przewidywany termin zakończenia 

wsparcia w projekcie to 30.09.2021 r. 

4) Szkolenia będą przygotowywały do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego i zostaną 

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

_lista.pdf 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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 każdego ze szkoleń i umożliwiające realizację 

programu szkolenia w sposób wyczerpujący jego zakres merytoryczny oraz kompletnie 

prezentujące wymagania weryfikowane w procesie walidacji i certyfikacji.  

8) 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.  

9) 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. 

10) 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. 

11) 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. 

12) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia i ceny ofertowej zapewni przerwę kawową 

podczas każdego dnia w którym będą organizowane szkolenia. Całodniowy serwis kawowy 

odpowiadający następującym kryteriom (przy czym kryteria liczone są dla jednego uczestnika 

szkolenia i na jeden dzień szkoleniowy) 



 

- gorąca kawa i herbata serwowane w termosach lub z ekspresu, woda podana w szklanych 

dzbankach lub butelkach, cytryna, cukier, mleko oraz drobne słone lub słodkie przekąski typu 

paluszki, kruche ciastka i owoce. 

- kawa i herbata muszą być przygotowane w ilości minimum 450 ml na osobę, 

- ciastka i owoce muszą być przygotowane w ilości minimum 250 g na osobę, 

- do kawy i herbaty muszą być podane cukier i śmietanka/mleko, 

- woda musi być przygotowana w ilości minimum 450 ml na osobę; 

- cytryna powinna być pokrojona i ułożona na talerzyku. 

Całodniowy serwis kawowy powinien być dostępny na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych, przez cały dzień, aż do ich zakończenia. 

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

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

15.10.2018 r. 

14) 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. 

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

16) 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. OFERTY CZĘŚCIOWE i WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia:  
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 15.10.2018 
r. do dnia 30.09.2021 r., w miejscu stanowiącym siedzibę Zamawiającego, ul. Sokołowska 161, 08-110 
Siedlce. 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB WERYFIKACJI SPEŁNIANIA WARUNKÓW: 

Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy: 
4.1. Posiadają niezbędne kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
 
Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści formularza „OFERTA”; 

 
4.2. Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj.: 

a) posiadania doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) usługę, polegającą na zorganizowaniu 

i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z zakresu podobnego (adekwatnego) do szkoleń 



 

stanowiących przedmiotowi zamówienia, dla co najmniej 300 osób, o liczbie godzin zajęć co 

najmniej 1.500 godz. dydaktycznych oraz o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto, 

a usługa obejmowała, także walidację i certyfikację kompetencji/kwalifikacji zawodowych dla co 

najmniej 300 osób, 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”, co 

Zamawiający będzie weryfikował na podstawie:  

- złożonego oświadczenia oraz „Wykazu usług” („Doświadczenie zawodowe”) (załącznik nr 2 do 

zapytania) wraz z dowodami. 

Uwaga! 

Dowodami o których mowa powyżej są poświadczenia/referencje lub inne dokumenty, z których 

jasno i wprost wynika, że usługa została wykonana należycie. 

 

b) dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że 

dysponuje: 

- co najmniej 1 (jedną) osobą do prowadzenia każdego ze szkoleń stanowiących 

przedmiot zamówienia, a osoba ta posiada: 

- wykształcenie wyższe (sugerowane wykształcenie kierunkowe adekwatne do tematu 

szkolenia, które dana osoba ma prowadzić); 

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i/lub co najmniej 100 godz. 

doświadczenia w realizacji zajęć/szkoleń/warsztatów z zakresu szkolenia, które dana 

osoba ma prowadzić; 

- akredytacje do realizacji szkolenia, które dana osoba ma prowadzić – o ile jest 

wymagana zgodnie ze standardem, w którym ma być realizowane szkolenie; 

oraz 

- co najmniej 1 (jedną) osobą do prowadzenia egzaminów z każdego tematu szkoleń 

stanowiących przedmiot zamówienia, a osoba ta posiada: 

- wykształcenie wyższe (sugerowane wykształcenie kierunkowe adekwatne do tematu 

egzaminu, który dana osoba ma realizować); 

- doświadczenie w realizacji co najmniej 5 egzaminów z zakresu szkolenia/egzaminu, 

który dana osoba ma realizować; 

- akredytacje do realizacji egzaminu, który dana osoba ma prowadzić – o ile jest 

wymagana zgodnie ze standardem, w którym ma być realizowany egzamin; 

oraz 

- co najmniej 2 (dwoma) osobami do przeprowadzenia bilansu kompetencji, a każda 

z osób posiada: 

- wykształcenie wyższe (sugerowane wykształcenie kierunkowe adekwatne do 

prowadzonych działań); 



 

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zajęć/warsztatów z zakresu bilansu 

kompetencji/doradztwa indywidualnego; 

 

co Zamawiający będzie weryfikował na podstawie:  

- złożonego oświadczenia oraz „Wykazu osób” (załącznik nr 3 do zapytania). 
 
4.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia. 
Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta zawarte w treści 
formularza „OFERTA”; 
 

4.4. Nie są powiązani z Zamawiającym - Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą osobowo 
lub kapitałowo.  

 
Po co Zamawiający będzie weryfikował na podstawie:  

- złożonego oświadczenia  - (załącznik nr 5 do zapytania). 

pouczenie: 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności 
na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d. 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.  

a także pozostawanie w takim istniejącym powiązaniu, które faktycznie narusza zasadę 
konkurencyjności. 

 
4.5. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu: 

- zalegania w opłacaniu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne; 
- stanu likwidacji ani Zapytania wobec nich upadłości; 
- tego, iż w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość,  
w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

- prawomocnego skazania za przestępstwo:  



 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

- prawomocnego skazania urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za przestępstwo, o którym mowa 
powyżej (pkt. 4.5 tiret 4 lit. a-d); 

- tego, iż w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

- tego, iż w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

- tego, iż będąc podmiotem zbiorowym, wobec niego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 
2016 r. poz. 437 i 544); lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

- tego, iż należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

- wydania wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 
jego popełnienie wymierzono karierę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą 
niż 3000 złotych; 

- wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 
złotych. 

 
Ofertę złożoną przez Oferenta, wobec którego zachodzą wyżej wskazane przesłanki wykluczenia 
uznaje się za odrzuconą; 
 
Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta o braku podstaw do 
wykluczenia zawarte w treści formularza „OFERTA”; oraz informacje zawarte w treści 
dokumentów, które mogą być dołączone do oferty (np.: odpisów z właściwych rejestrów np. KRS, 



 

CEIDG, zaświadczeń US, ZUS lub KRUS itp. – zalecane w stosunku do osób prawnych i osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); 
 

5. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są: 
- w sprawach formalnych, proceduralnych oraz merytorycznych związanych z przedmiotem 

zamówienia: Sylwia Tokarska – z-cz Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium 
Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej tel: 783-121-505, email: stokarska@mazovia.edu.pl 
 

6. FORMA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Oferta powinna zawierać następujące informacje, oświadczenia i dokumenty:  

6.1. 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; 

6.2. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 4.1 - 
4.3 zapytania ofertowego - zawarte w treści formularza „OFERTA”; 

6.3. oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym –
Collegium Mazovia określonych w pkt. 4.4 zapytania ofertowego – stanowiącym załącznik nr 5 
do niniejszego Zapytania; 

6.4. oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z powodów określonych w pkt. 4.5 
zapytania ofertowego – zawarte w treści formularza „OFERTA”; 

6.5. „Wykaz usług” potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji szkoleń, zgodnie 
z opisem warunku zawartym w pkt. 4.2 tiret pierwszy zapytania ofertowego – zgodnie z wzorem 
załącznika nr 2 do zapytania ofertowego; 

6.6. „Wykaz osób” potwierdzający posiadanie przez te osoby wykształcenia i doświadczenia 
w realizacji szkoleń, zgodnie z opisem warunku zawartym w pkt. 4.2 tiret trzeci zapytania 
ofertowego – zgodnie z wzorem załącznika nr 3 do zapytania ofertowego; 

6.7. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia – zalecane w przypadku osób 
prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 

6.8. oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim; 
6.9. cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, narzuty na cenę, należne podatki i opłaty, w tym ewentualnie 
występujący podatek VAT; cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto należnym 
wykonawcy z tytuły realizacji umowy; w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących 
działalności gospodarczej, cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem należnym 
wykonawcy z tytuły realizacji umowy wraz ze wszystkimi pochodnymi wymaganymi wg. 
przepisów prawa (tzw. koszt całkowity); 

6.10. oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez ten sam podmiot więcej 
niż jednej oferty, lub oferty na więcej niż jedną część zamówienia (jeżeli Zamawiający nie 
dopuścił takiej możliwości), wszystkie oferty złożone przez danego Oferenta lub oferta złożona 
na więcej niż jedną część zamówienia - zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania 
i nie będą podlegały ocenie; 



 

6.11. oferta powinna zawierać wszystkie informacje, dokumenty i oświadczenia wymagane przez 
Zamawiającego lub potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego - w szczególności 
w zakresie posiadania wymaganych kompetencji/kwalifikacji; 

6.12. jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wskazana w dokumentach rejestrowych (pełnomocnik) do 
oferty musi być dołączony oryginał stosownego pełnomocnictwa. 

 
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. 
 
7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 
7.1. Ofertę zawierającą wymagane informacje, oświadczenia i dokumenty oraz podpisaną przez 

osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy w sposób wskazany w pkt. 7.3 
złożyć w terminie do dnia 16.08.2018 r. 

7.2. Oferty niekompletne, nieważne na podstawie odrębnych przepisów lub oferty, które wpłyną po 
terminie nie będą podlegały ocenie i nie zostaną zwrócone Oferentowi. 

7.3. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy: 
w formie pisemnej przesłać na adres lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego: 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkła Wyższa, Biuro Rektora pokój nr A1-015, ul. Sokołowska 
161, 08-110 Siedlce 

7.4. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – powinna być 
umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (na adres: Collegium 
Mazovia Innowacyjna Szkła Wyższa, Biuro Rektora pokój nr A1-015, ul. Sokołowska 161, 
08-110 Siedlce, oznaczonej nazwą/imieniem i nazwiskiem oferenta z podaniem adresu 
korespondencyjnego oraz oznaczeniem „Oferta dot. zapytania ofertowego nr ZIP 612-1/2018 ”. 

 
8. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI I SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:  
 
a) Cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) – 30 % (30 pkt); 

b) Doświadczenie zawodowe wykonawcy – 50 % (50 pkt); 

c) Jakość szkolenia – 20 % (20 pkt). 

Ad. a) Cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) – 30 % (30 pkt): 

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty brutto za całość przedmiotu 

zamówienia zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty 

z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały 

dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Ogłoszeniu. Jako cenę oferty przyjmuje się 

wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. 

 

Punkty w kryterium będą liczone według wzoru: 

najniższa cena brutto 

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) = ------------------------------- x 30 % x 100 

cena brutto badanej oferty 

 



 

W kryterium „Cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia” oferta może uzyskać do 30 

punktów. 

 

Ad. b): Doświadczenie zawodowe wykonawcy (D) – rozumiane jako doświadczenie zawodowe 

wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych z zakresu podobnego do tematyki szkoleń stanowiących 

przedmiot zamówienia - wyrażone liczbą zrealizowanych szkoleń wraz z walidacją i certyfikacją 

kompetencji/kwalifikacji zawodowych z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń 

stanowiących przedmiot zamówienia, zgodną 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_lis

ta.pdf, wykazanych w treści załącznika nr 5 do Zapytania - „Wykaz usług” a zrealizowanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert – 50 % (50 pkt). 

 

Punkty w kryterium będą liczone według wzoru: 

D = D of / D max x 50% x 100 

gdzie: 

D – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; 

D of – doświadczenie podane w ofercie ocenianej; 

D max – największe doświadczenie spośród wszystkich ocenianych ofert; 

W kryterium „Doświadczenie zawodowe wykonawcy (D)” oferta może uzyskać do 50 punktów. 

Ad. c): Jakość szkolenia – 20 % (20 pkt): 

Punkty w kryterium będą liczone według następującego schematu: 

1. za posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością i za posiadanie dodatkowego 

certyfikatu/akredytacji potwierdzającej jakość świadczonych usług szkoleniowych, za które 

Zamawiający uzna certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na 

potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - 20 pkt 

2. za posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością lub za posiadanie dodatkowego 

certyfikatu/akredytacji potwierdzającej wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych, za 

które Zmawiający uzna certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez 

PARP na potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).- 10 pkt 

3. za brak wdrożonego systemu zarządzania jakością i brak dodatkowego certyfikatu/akredytacji 

potwierdzającej wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych, za które Zmawiający uzna 

certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na potrzeby wpisu 

jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - 0 pkt  

 

W celu uzyskania punktacji w kryterium „Jakość szkolenia” Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wraz z ofertą dokumenty/certyfikaty, które będą stanowiły podstawę do przyznania punktacji  



 

w tym kryterium, zgodnie z opisem sposobu przyznawania punktacji. Dokumenty te nie podlegają 

procedurze uzupełnienia oferty. 

W braku takich dokumentów, które nie podlegają uzupełnieniu – punktacja w kryterium „Jakość 

szkolenia” nie zostanie przyznana. 

W kryterium „Jakość szkolenia” oferta może uzyskać do 20 punktów.  

8.1. Łączna liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg. wzoru:  

LP = C + D + J 

gdzie:  

LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie  

C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena oferty brutto za całość przedmiotu 

zamówienia”  

D – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Doświadczenie zawodowe wykonawcy 

(D)”; 

J – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Jakość szkolenia”  

8.2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy 

bilans punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria, tzn. uzyska największą 

łączną liczbę punktów.  

 
9. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
9.1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
9.2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle 

informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści 
tę informację na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . 

9.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do 
podpisania umowy. 

9.4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie 
się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego) możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który 
w przedmiotowym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów na liście 
rankingowej. 

 
10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY  

Z WYBRANYM WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE: 
10.1. Zamawiający zastrzega sobie (przed podpisaniem umowy) możliwość negocjowania ceny 

z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej 
oferty w sposób nieznaczny przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie 
zamówienia. 

10.2. W sytuacji, w której Oferent (o którym mowa w pkt. 10.1) nie wyrazi zgody na negocjowanie 
ceny do wartości, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty i unieważnienia 
postępowania w całości lub części – także bez podania przyczyny; 



 

10.3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający ma prawo żądać od wybranego Oferenta – pod 
rygorem odstąpienia od podpisania umowy z winy oferenta – przedstawienia dokumentów, 
w tym także do żądania okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie 
wymagań Zamawiającego opisanych w zapytaniu ofertowym, w szczególności w zakresie 
posiadania wymaganych kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia oraz potwierdzających 
posiadanie niezbędnej zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia. 

 
11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO PRZYSZŁEJ 

UMOWY: 
Do przyszłej umowy zawieranej z wybranym oferentem, wprowadzone zostaną między innymi 
poniższe zapisy dotyczące zasad realizacji umowy, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy 
względem Zamawiającego czy Instytucji Pośredniczącej/ Instytucji Zarządzającej: 
11.1. Wykonawca będący osobą fizyczną, osobiście wykonujący zadania w projekcie (personel 

projektu) zobowiązany będzie do przestrzegania limitu łącznego zaangażowania zawodowego 
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które nie może przekroczyć 276 godzin 
miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania 
zawodowego, w szczególności w przypadku stosunku pracy do limitu wlicza się czas 
nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, 
a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, w przypadku 
stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia 
czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności 
gospodarczej poza projektami. 

11.2. Za naruszenie przez Wykonawcę warunków realizacji umowy i wymagań dotyczących realizacji 
usługi określonych w zapytaniu ofertowym i umowie Zamawiający naliczy Wykonawcy kary 
umowne  
w wysokości:  

a) 100 % wartości kosztów niekwalifikowanych z tytułu nieprzestrzegania przez Wykonawcę 
limitu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich 
projektów (…) o którym mowa w pkt. 11.1 (powyżej) - w przypadku nałożenia na 
Zamawiającego przez IZ/IP sankcji z tego powodu; 

b) 2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu realizacji zajęć 
stanowiących przedmiot zamówienia w stosunku do terminu określonego w umowie; 

c) do 50% wartości brutto umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy 
Wykonawcy; powyższe nie wyłącza możliwości naliczenia kary opisanej w ppkt. b); 

d) do 25% wartości brutto umowy za każdy inny przypadek naruszenia warunków umowy, 
w szczególności w sytuacjach:  

-  realizacji przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego; 

- nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających realizację Umowy w terminach 
wskazanych w umowie;  

- przedkładania w toku realizacji umowy nierzetelnych, fałszywych oświadczeń lub 
podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też 
popełnienie innego oszustwa;  



 

- innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 
postanowieniami lub działań czy zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu 
prawidłową realizację Projektu. 

11.3. Umowa zawierać będzie także zapisy:  
a) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość naliczonych i potrąconych kar umownych, na zasadach ogólnych;  
11.4. Umowa w zakresie opisu sposobu rozliczeń i wypłaty wynagrodzenia zawierać będzie zapisy:  

− uzależniające wypłatę wynagrodzenia od prawidłowo wystawionego i doręczonego rachunku 
lub faktury; 

− uzależniającej możliwość wystawienia rachunku lub faktury od dokonania przez 
Zamawiającego ostatecznego odbioru zamówienia potwierdzonego „protokołem odbioru” lub 
w inny uzgodniony przez strony sposób - upoważniający Wykonawcę do wystawienia 
dokumentów rozliczeniowych; 

− uzależniające termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy od terminu wpłynięcia na konto 
Zamawiającego środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych z realizacją umowy i zastrzegające tym samym możliwe opóźnienia 
w zapłacie wynagrodzenia z tego wynikające; 

 
12. INNE INFORMACJE:  
12.1. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego należy kierować do 

Zamawiającego wyłącznie pocztą elektroniczną (np. w treści wiadomości e-mail lub skan 
formy pisemnej) na adresy e-mail osoby wskazanej do kontaktów z Zamawiającym w pkt. 5 
zapytania, najpóźniej do dnia 10.08.2018 r.  Odpowiedź zostanie przesłana w formie 
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez pytającego lub adres poczty 
elektronicznej nadawcy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pytania. Jeśli 
pytanie dotyczące treści zapytania wpłynęło po wyznaczonym terminie Zamawiający może 
pozostawić pytanie bez odpowiedzi. 

12.2. Wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu Oferent 
pokrywa na własny koszt i ryzyko, i w związku z tym nie przysługują mu żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego w szczególności w przypadku odrzucenia złożonej przez niego oferty. 

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek 
z ofert; odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części na każdym etapie 
– w tym także po upływie terminu składania ofert – także bez podania przyczyny;  

12.4. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie oraz nie przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 
 
Załączniki do Zapytania ofertowego  
1. Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1. 
2. „Wykaz usług” – załącznik nr 2. 
3. „Wykaz osób” – załącznik nr 3. 
4. Wykaz (lista) materiałów szkoleniowych  - załącznik nr 4. 
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą. 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZIP 612-1/2018 

 

Formularz ofertowy 

Wykonawca: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZIP 612-1/2018 
 
1. OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 
 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przestawionymi w zapytaniu ofertowym i opisem 
przedmiotu zamówienia przedstawionym w SzOPZ: 
 
za cenę: …………………………………………….…………………………. zł brutto za całość przedmiotu zamówienia, 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………), 

 
w tym (w celach rozliczeniowych): 
 

1. dla szkolenia „Opiekun osoby starszej kompetencje informatyczne”: 

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

 

2. dla szkolenia „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”: 

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

 

3. dla szkolenia „Własny biznes”: 

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

 

4. dla szkolenia „Techniki sprzedaży”: 

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

 

5. dla szkolenia „Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów”: 



 

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

 

6. dla szkolenia „Systemy Geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych 
przestrzennych”: 

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

7. dla szkolenia „Systemy prezentacji informacji w biznesie”: 

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

 

8. dla szkolenia „Język angielski dla opiekunów osób starszych”: 

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

 

9. dla szkolenia „Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP 
Optima”: 

……………………………………………….……………………………………………………………. zł brutto za jedną osobę. 
 
10. Oferuję zapewnienie przerwy kawowej w ramach organizowanych szkoleń za cenę 

…………………………………………………………………………………………………. zł brutto za jedną osobę/za 
jeden dzień. 

 
oraz oświadcza, iż: 

1. oferuje przeprowadzenie szkoleń, walidacji i certyfikacji w standardzie (podać nazwę): 

…………………................................................................................................................................., 

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_kwalifikacja

ch_z_lista.pdf. 

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

…………………………………………........................................................................................................... 
w stosunku do szkoleń stanowiących 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: 

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

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

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zapytaniem ofertowym 
i spełniam wszystkie parametry tam opisane. 

4. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie 

kryteriów określonych w punkcie 4.5 Zapytania ofertowego. 
6. Oświadczam, iż posiadam niezbędne kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
7. Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

8. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

9. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu 
zamówienia.  

10. Nie została otwarta w stosunku do mnie likwidacja ani nie została ogłoszona upadłość 
a także nie zalegam w opłacaniu podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. 

11. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Imię i nazwisko Oferenta/ Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………. 
13. NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

14. Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….….….…. 

15. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………….……………. 
16. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………….……………………………………………... 

17. Adres email do kontaktu:  ………………………………………………….……………………………………….………… 

 

                          
................................................................. 

/podpis osoby upoważnionej/ 

 

 



 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZIP 612-1/2018 

 

Składając ofertę w postępowaniu nr ZIP 612-1/2018  

oświadczamy, że w celu wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazujemy się wiedzą 

i doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujących usług, 

odpowiadających wymaganiom Zamawiającego oraz wiedzą i doświadczeniem, polegającym na 

wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert szkoleń stanowiących 

podstawę do przyznania punktów w kryterium b) oceny ofert „Doświadczenie zawodowe wykonawcy 

(D)”: 

dodać wymaganą liczbę wierszy w tabeli. 

................................................................. 
/podpis osoby upoważnionej/ 

Lp. 

Przedmiot usługi  

(opis pozwalający na weryfikację 

spełniania warunków udziału w 

postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego 

oraz stanowiący podstawę do 

przyznania punktacji w kryterium 

oceny ofert „Doświadczenie 

zawodowe wykonawcy (D)”) 

Liczba 

uczestników 

(osób). 

Wartość 

usługi 

brutto 

Data 

wykonania 

usługi 

Podmiot na rzecz 

którego została 

wykonana usługa 

1      

2      

3      

(…)      

 

Wykaz usług  

„Doświadczenie zawodowe” 

 

 

 

Oznaczenie Oferenta 

 



 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZIP 612-1/2018 

 

Składając ofertę w postępowaniu nr ZIP 612-1/2018  

przedstawiamy „Wykaz osób”, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 

- co najmniej 1 (jedna) osoba do prowadzenia każdego ze szkoleń stanowiących przedmiot 

zamówienia, – spełniającą wymagania Zapytania; 

- co najmniej 1 (jedna) osoba do prowadzenia egzaminów z każdego tematu szkoleń stanowiących 

przedmiot zamówienia – spełniająca wymagania Zapytania; 

- co najmniej 2 (dwoma) osobami do przeprowadzenia bilansu kompetencji, a każda z osób spełnia 

wymagania Zapytania; 

 

L.p. 

Nazwa szkolenia / 

Imię i nazwisko / 

Funkcja 

Wymagania dla danej funkcji oraz doświadczenie, 

kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i inne 

potwierdzające spełnianie wymagań Zapytania. 

Podstawa 

do 

dysponow

ania 

osobami 

A C F G 

1. Szkolenie: 

Opiekun osoby 

starszej –

kompetencje 

informatyczne 

 

………………..…………
……….. 
(imię i nazwisko) 

Prowadząca/-y 

szkolenie. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

 

 

 

Oznaczenie Oferenta 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia 



 

2. Egzamin: 

Opiekun osoby 

starszej – 

kompetencje 

informatyczne 

 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Egzaminator. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

................................................................................................  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

3. Szkolenie: 

Inżynieria 

projektowania 

komputerowego 

CAD 2D i 3D  

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Prowadząca/-y 

szkolenie. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

4. Egzamin: 

Inżynieria 

projektowania 

komputerowego 

CAD 2D i 3D  

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 



 

Egzaminator. 

5. Szkolenie: 

Własny biznes 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Prowadząca/-y 

szkolenie. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

6. Egzamin: 

Własny biznes 

 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Egzaminator. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

................................................................................................

...................,  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

7. Szkolenie: 

 

Techniki sprzedaży 

 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Prowadząca/-y 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

................................................................................................

...................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

 



 

szkolenie. 
3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

8. Egzamin: 

Techniki sprzedaży 

 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Egzaminator. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

9. Szkolenie: 

Outsourcing i 

offshoring w 

kontekście 

pozyskiwania 

inwestorów 

 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Prowadząca/-y 

szkolenie. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

10. Egzamin: 

Outsourcing i 

offshoring w 

kontekście 

pozyskiwania 

inwestorów 

 

 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

................................................................................................

...................,  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

 



 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Egzaminator. 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

11. Szkolenie: 

Systemy 

Geoinformatyczne 

w praktyce wraz z 

pozyskiwaniem 

danych 

przestrzennych 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Prowadząca/-y 

szkolenie. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

12. Egzamin: 

Systemy 

Geoinformatyczne 

w praktyce wraz z 

pozyskiwaniem 

danych 

przestrzennych 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Egzaminator. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

13. Szkolenie: 

Systemy 

prezentacji 

informacji w 

biznesie 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

................................................................................................

 



 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Prowadząca/-y 

szkolenie. 

...................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

14. Egzamin: 

Systemy 

prezentacji 

informacji w 

biznesie 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Egzaminator. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

15. Język angielski dla 

opiekunów osób 

starszych 

 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Prowadząca/-y 

szkolenie. 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

16. Egzamin: 

Język angielski dla 

opiekunów osób 

starszych 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

 



 

………………..…………

……….. 

(imię i nazwisko) 

Egzaminator. 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

17.  Szkolnie  

Standardy 

księgowości 

komputerowej z 

wykorzystaniem 

programu Comarch 

ERP Optima 

……………………………. 

(imię i nazwisko) 

Prowadzący 

szkolenie 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania zajęć 
/ szkoleń / warsztatów w tematyce zgodnej z zakresem 
szkolenia, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba godzin szkoleń …………………………………. ; 

łączna liczba lat doświadczenia w realizacji szkoleń 
……………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia szkolenia: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

18. Egzamin 

Standardy 

księgowości 

komputerowej z 

wykorzystaniem 

programu Comarch 

ERP Optima 

……………………………. 

(imię i nazwisko) 

Egzaminator 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzania 
egzaminów, które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

...............................................................................................,  
w tym: 

łączna liczba egzaminów…………………………………. ; 

3. Akredytacje do prowadzenia egzaminów: 
................................................................................................
..................... (podać o ile jest wymagana). 

 

19. Bilans kompetencji: 

 

 

……………………………. 

(imię i nazwisko) 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć/warsztatów 
z zakresu bilansu kompetencji / doradztwa indywidualnego, 
które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

 

................................................................................................ 

 



 

 

20. Bilans kompetencji: 

 

 

……………………………. 

(imię i nazwisko) 

1. Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć/warsztatów 
z zakresu bilansu kompetencji / doradztwa indywidualnego, 
które dana osoba ma prowadzić (opisać): 

 

................................................................................................ 

 

 

 

oświadczenia / podpisy  

 

................................................................. 
/podpis osoby upoważnionej/ 



 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr ZIP 612-1/2018 

 „Wykaz (lista) materiałów szkoleniowych”, spełniających wymagania Zapytania/SzOPZ. 

Składając ofertę w postępowaniu nr ZIP 612-1/2018 

przedstawiamy „Wykaz (listę) materiałów szkoleniowych”, spełniających wymagania 

Zapytania/SzOPZ, tj. materiały szkoleniowe (w postaci podręcznika/podręczników), omawiające co 

najmniej zakres merytoryczny wskazany w SzOPZ dla każdego ze szkoleń i umożliwiające realizację 

programu szkolenia w sposób wyczerpujący jego zakres merytoryczny oraz kompletnie prezentujące 

wymagania weryfikowane w procesie walidacji i certyfikacji (efekty kształcenia). 

L.p. Nazwa szkolenia 

Podać informacje pozwalające na weryfikację spełniania przez 

wskazany materiał szkoleniowy (podręcznik/podręczniki) wymagań 

Zapytania/SzOPZ, poprzez podanie: tytułu, autora, 

wydawnictwa/numeru wydania, nr ISBN itp.  i/lub innych 

potwierdzających spełnianie wymagań Zapytania/SzOPZ. 

A C F 

1. Dla szkolenia: 

Opiekun osoby 

starszej –

kompetencje 

informatyczne 

 

2. Dla szkolenia: 

Inżynieria 

projektowania 

komputerowego 

CAD 2D i 3D  

 

3. Dla szkolenia: 

Własny biznes 

 

4. Dla szkolenia: 
 

 

 

 

Oznaczenie Oferenta 

Wykaz (lista) materiałów szkoleniowych”, spełniających 

wymagania Zapytania/SzOPZ 

 



 

Techniki sprzedaży 

5. Dla szkolenia: 

Outsourcing i 

offshoring w 

kontekście 

pozyskiwania 

inwestorów 

 

6. Dla szkolenia: 

Systemy 

Geoinformatyce w 

praktyce wraz z 

pozyskiwaniem 

danych 

przestrzennych 

 

7. Dla szkolenia: 

Systemy prezentacji 

informacji w biznesie 

 

8. Dla szkolenia: 

Język angielski dla 

opiekunów osób 

starszych 

 

9. Dla szkolenia: 

Standardy 

księgowości 

komputerowej z 

wykorzystaniem 

programu Comarch 

ERP Optima 

 

 
 
 

................................................................. 
/podpis osoby upoważnionej/ 

 

 



 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr ZIP 612-1/2018 

 

Składając ofertę do Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach przy ulicy 

Sokołowskiej 161, w postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności   

nr postępowania:  ZIP 612-1 

oświadczam, że brak jest pomiędzy………………………………………………………………………… (nazwa Oferenta) 
a Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą  jak i osobami wykonujących czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. procedury, jakichkolwiek powiązań tak kapitałowych jak 
i osobowych. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: 
 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. 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. 

 
 
 
 

................................................................. 
/podpis osoby upoważnionej/ 

 


