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ZAPYTANIE O CENĘ NR ZIP 612-2/2019 

 

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

„Projektem”) w ramach w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa – poszukuje wykonawców do 

zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne kadr uczelni 

kompetencje zarządcze kadr administracyjnych i kierowniczych wraz z procesem walidacji 

i certyfikacji uzyskanych w trakcie szkoleń kompetencji/kwalifikacji, szczegółowo określonych 

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

 

Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany 

zgodnie z zasadami i procedurą „rozeznania rynku” określoną 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 podnoszących 

kompetencje dydaktyczne kadr uczelni kompetencje zarządcze kadr administracyjnych 

i kierowniczych wraz z procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych w trakcie szkoleń 

kompetencji/kwalifikacji w projekcie „Zintegrowany program Collegium Mazovia” 

realizowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w ramach Osi 

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

programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

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

1.3. Część szkoleń wskazanych w SzOPZ w pkt. 2.3 – 2.5 będzie przygotowywała 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, gdzie 

ten proces jest wymagany. 

1.7. Wykonawca – tylko w przypadku wyraźnie wskazanych w SzOPZ szkoleń w pkt. 2.3 – 2.5 – 

w ramach wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi egzamin certyfikacyjny dla wszystkich 

uczestników szkolenia, spełniający wyżej określone wymagania oraz wyda certyfikat 

potwierdzający nabyte kompetencje/kwalifikacje wszystkim osobom, które pomyślnie zdały 

ten egzamin.  



 

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

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

umożliwiającymi uczestnikom szkolenia przejście procesu walidacji i certyfikacji 

kompetencji/kwalifikacji nabytych w trakcie szkolenia tj. weryfikujący uzyskane efekty 

kształcenia. 

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

egzaminów certyfikacyjnych teoretycznych (dla każdej grupy/uczestnika) środowisko 

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

(jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 

Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową. 

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

realizacji egzaminów certyfikacyjnych praktycznych (dla każdej grupy/uczestnika) środowisko 

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

i certyfikacji kompetencji/kwalifikacji zawodowych. 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego; 

 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:  

 

2.1. Szkolenie Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla 12 osób, w łącznym wymiarze 30 godz. 
dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 1 grupy osób  

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia nieodpłatnie udostępni sale szkoleniowe 

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

komputer umożliwiający prezentację materiałów dydaktycznych. Pozostałe elementy 

niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca (w tym podręczniki 

zawierające treści programowe zawierające merytoryczne zagadnienia szkolenia opisane 

poniżej). 

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

1. Definicja autoprezentacji 
2. Cele i funkcje autoprezentacji 
3. Składniki pozytywnej autoprezentacji 
4. Strategie autoprezentacji 
5. Definicja wizerunku osoby 
6. Zasady kreowania wizerunku 



 

7. Komunikacja interpersonalna 
8. Schemat procesu komunikacji 
9. Zakłócenia w komunikacji interpersonalnej 
10.Komunikacja werbalna 
11. Kanał wokalny 
12. Komunikacja niewerbalna 
13. Mowa ciała 
14. Sygnały autoprezentacji w komunikacji niewerbalnej 
15. Skuteczne słuchanie 
16. Pierwsze wrażenie 
17. Efekt Anielski 
18. Efekt Diabelski 
19. Wskazówki do zdobycia pozytywnego wrażenia 
20. Psychologia koloru 
21. Emisja głosu 
22. Higiena aparatu mowy 
23. Savoir vivre 
24. Powitania 
25. Pozdrowienia 
26. Przy stole 
27. Netykieta 
28. Wystąpienia publiczne 
29. Postawa prezentera 
30. Etapy przygotowania wystąpienia 
31. Struktura wystąpienia 
32. Sposoby na rozpoczęcie wystąpienia 
33. Metody porządkowania informacji 
34. Techniki perswazji 
35. Zasady retoryki 
36.  Zasada grzeczności, zainteresowania, pollyanny 
37. Sposoby utrzymania zainteresowania 
38. Sposoby skupienia uwagi 
39. Techniki manipulacji 
40. Zasada kontrastu 
41. Reguła wzajemności 
42. Reguła konsekwencji 
43. Reguła społecznego dowodu słuszności 
44. Reguła niedostępności 
45. Przyciąganie uwagi słuchaczy 
46. Pomoce podczas wystąpienia 
47. Cechy dobrej prezentacji 
48. Błędy podczas wystąpień publicznych 
49. Sposoby na rozpoczęcie wystąpienia 
50. Reagowanie na trudne zachowania 
51. Wystąpienia medialne 



 

52. Podstawy ubioru w wystąpieniach medialnych 
53. Nagranie „na setkę” 
54. Trema w wystąpieniach publicznych 
55. Metody walki z tremą 
56. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji poprzez odgrywanie scenek 
57. Jestem ciekawy – krótkie prezentacje 
58. Koordynacja i świadomość ciała w wizerunku – ćwiczenia 
59. Wyjaśnianie nieporozumień – ćwiczenia 
60. Komunikacja werbalna – ćwiczenia 
61. Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi – ćwiczenia 
62. Zademonstruj, ale nie mów – znaczenie komunikacji niewerbalnej 
63. Mowa ciała – ćwiczenia 
64. Unikanie etykietek – obiektywna interpretacja zachowania 
65. Emisja głosu – ćwiczenia 
66. Dykcja – ćwiczenia 
67. Dobre wystąpienia – przykłady budowania struktury 
68. Wywieranie wpływu na innych – ćwiczenia 
69. Dobra prezentacja – ćwiczenia 
70. Niezadowoleni słuchacze, jak ich do siebie przekonać – ćwiczenia 
71. Ćwiczenia przed kamerą 

 
2.2. Szkolenie „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” dla 12 osób, 

w łącznym wymiarze 30 godz. dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 1 grupy osób. 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia nieodpłatnie udostępni sale szkoleniowe 

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

komputer umożliwiający prezentację materiałów dydaktycznych. Pozostałe elementy 

niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca (w tym podręczniki 

zawierające treści programowe zawierające merytoryczne zagadnienia szkolenia opisane 

poniżej). 

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

1. Komunikacja i organizacja pracy w szkole 
– Cloudcomputing, 
– Konto Microsoft, 
– Poczta elektroniczna, 
– Kalendarz, 
– Poczta i kalendarz w systemie Windows 10, 
– Komunikatory internetowe, 
– Dyski w chmurze. 



 

2. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego 
– Tablice interaktywne, 
– Praca z projektorem, 
– Urządzenia peryferyjne. 

3. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 
– Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych, 
– Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją, 
– Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-
komunikacyjną, 
– Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych. 

4. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 
– Metoda Webquest, 
– Metoda Flippedclassroom „odwrócone nauczanie”, 
– Kanał YouTube. 

5. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
– Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji, 
– Złośliwe oprogramowanie, 
– Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania, 
– Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci, 
– Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych. 

6. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie 
– Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, 
– Wirtualne Muzea Google Arts&Culture, 
– Archiwa i biblioteki cyfrowe. 

7. Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki 
systemu oświaty 
– Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych, 
– Urządzenia lokalnej sieci komputerowej, 
– Typy sieci komputerowych, 
– Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci. 

2.3. Szkolenie „Prowadzenie spraw rachunkowo finansowych” dla 8 osób, w łącznym wymiarze 40 

godz. dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 1 grupy osób. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia nieodpłatnie udostępni sale szkoleniowe 

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

komputer umożliwiający prezentację materiałów dydaktycznych. Pozostałe elementy niezbędne 

do przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca (w tym podręczniki zawierające treści 

programowe zawierające merytoryczne zagadnienia szkolenia opisane poniżej).  



 

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

Program szkolenia 
1. Istota i funkcje rachunkowości 

a)      Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości 
b)      Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości 
c)       Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów 
 

2. Elementy ksiąg rachunkowych 
a)      Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
b)      Dowód księgowy 
c)       Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych 
 

3. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości 
a)      Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji 
b)      Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych 
c)       Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną 
 

4. Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy 

a) Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego 
 

5. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja 
a)      Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych 
b)      Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych 
c)       Metody wyceny zapasów materiałów i towarów 
 

6. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja 
a)      Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych 
b)      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych 
 

7. Koszty i  przychody 
a)      Zyski i straty 
b)      Wynik finansowy 
c)       Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz 

kalkulacyjnym 
 

8. Istota i funkcję podatku dochodowego 
a)      Przychody opodatkowane i zwolnione 
b)      Koszt uzyskania przychodu 
c)       Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu 
d)      Podstawa opodatkowania dochodu 
e)      Deklaracje podatku dochodowego 
 



 

9. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT 
a)      Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT 
b)      Moment powstania obowiązku podatkowego 
c)       Deklaracje podatku VAT 

10. Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów 
a)      Dekretowanie operacji gospodarczych 
b)      Ewidencja środków finansowych 
c)       Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US 
d)      Wycena i ewidencja materiałów 
e)      Bilans oraz rachunek zysków i strat 
 

2.4. Szkolenie „Programy biurowe w administracji” dla 8 osób, w łącznym wymiarze 40 godz. 

dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 1 grupy osób 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia nieodpłatnie udostępni sale szkoleniowe 

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

komputer umożliwiający prezentację materiałów dydaktycznych. Pozostałe elementy 

niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca (w tym podręczniki 

zawierające treści programowe zawierające merytoryczne zagadnienia szkolenia opisane 

poniżej).  

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

1. Edycja i formatowanie tekstów, praca z szablonami 
2. Spisy treści  oraz organizacja dokumentu 
3. Używanie i edycja stopek, nagłówków oraz przypisów dolnych i końcowych 
4. Zabezpieczanie dokumentu przy pomocy hasła oraz usuwanie blokad 
5. Formularze w dokumentach tekstowych 
6. Arkusze danych 
7. Makropolecenia – tworzenie makropoleceń, uruchamianie oraz przypisywanie makra do 

przycisku 
8. Drukowanie – zaawansowane zastosowanie opcji drukowania 
9. Import danych, sortowanie i filtrowanie danych 
10. Funkcje obliczeniowe. Podatek, upust, rabat, funkcje warunkowe 
11. Narzędzia kalkulacji i kosztorysowania, scenariusze działań 
12. Audytorium i środowisko – rozumienie wpływu środowiska przeprowadzenia prezentacji na 

jej odbiór u słuchaczy 
13. Podstawy tworzenia, stosowania efektów i kolorystyki slajdów w celu maksymalizacji 

efektywności przekazu 
14. Używanie sformatowanych tekstów, kolorów, wzorców i obrazów w slajdach i ich zapis w 

formatach graficznych 
15. Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy i formatowanie obrazów 
16. Stosowanie efektów w pokazach slajdów 



 

17. Edytowanie obiektów graficznych użytych w prezentacji przy użyciu dostępnych narzędzi 
18. Wykorzystanie wykresów i diagramów w prezentacjach oraz ich edycja i formatowanie 
19. Zarządzanie prezentacją – kontrolowanie pokazu slajdów (chronometraż, przejścia, itp.) 
20. Powiązanie prezentacji z arkuszem danych, fragmentem tekstu i wyświetlanie ich w formie 

obiektu w prezentacji 

2.5. Szkolenie Język angielski dla pracowników biurowych”, dla 8 osób, w łącznym wymiarze 30 
godz. dydaktycznych zajęć, realizowane będzie dla 1 grupy osób. 

 

Zamawiający na potrzeby realizacji szkolenia (dla 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 (w tym podręczniki zawierające treści programowe 

zawierające merytoryczne zagadnienia szkolenia opisane poniżej).  

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

1. Daty, godziny, zwroty grzecznościowe służące do przyjęcia klienta umówionego na spotkanie. 

2. Rodzaje firm, hierarchia firmy, kwalifikacje personelu, główne obowiązki na różnych stanowiskach. 

3.  Neutralne tematy typowe dla rozmowy towarzyskiej. 

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w środowisku biurowym, określenie zawartości apteczki, służby 

alarmowe. 

5.  Szczegółowy zakres i opis obowiązków pracownika biurowego. 

6.  Sprzęt i urządzenia biurowe oraz ich użycie i obsługa. 

7.  Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe. 

8.  Zasady tworzenia notatek. 

9.  Internet i jego zastosowanie w komunikacji i zarządzaniu informacją w środowisku biurowym. 

10.  Zastosowanie wiadomości mailowych w komunikacji biznesowej. 

11.  Organizacja pracy w dziale sprzedaży, obowiązki pracownika działu sprzedaży. 

12.  Pisanie raportów. 

13. Metody marketingowe oraz ich opis, obowiązki personelu zatrudnionego w dziale marketingu firmy. 

14. Przydzielanie zadań podwładnym, monitorowanie ich pracy i sugerowanie sposobów poprawienia 

jakości pracy. 

15.  Zasady prowadzenia korespondencji z klientem. 

16.  Strój i wygląd, rozróżnianie elementów stroju i wizerunku formalnego i nieformalnego; kolokacje 

słów związanych ze strojem. 

17. Zawody i stanowiska związane z pracą biurową, metody poszukiwania pracy, etapy kariery 

zawodowej. 

18. Poszukiwanie pracy: ogłoszenie o pracę, skróty i akronimy, podanie o pracę, CV i list motywacyjny. 

 



 

2.6. Szkolenie „Internacjonalizacja uczelni ” dla 5 osób o wymiarze 20 h 

 

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 (w tym materiały szkoleniowe). 

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

Czym jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym? 
1. Internacjonalizacja kiedyś i teraz. 
2. Wymiary i obszary obejmujące umiędzynarodowienie. 
3. Internacjonalizacja w Polsce. 
 
Rankingi szkół wyższych w Polsce i na świecie 
1. Dlaczego rankingi są ważne 
2. Polskie rankingi. 
3. Światowe rankingi. 
 
Internacjonalizacja w domu (at home) 
1. Międzynarodowe formy kształcenia 
2. Badania 
3. Partnerstwa strategiczne 
4. Szkoły letnie 
 
Międzynarodowa rekrutacja i promocja 
1. Promocja zagraniczna 
2. Rola agencji rekruterskich 
3. Social media w rekrutacji i promocji 
 
Strategia Internacjonalizacji 
1. Metody i sposoby opracowania 
2. Case Study 
 
Światowe trendy i wyzwania 
1. Światowe trendy w szkolnictwie wyższym 
2. Wyzwania internacjonalizacji i jak im podołać 

 
2.7.Szkolenie „Język angielski ” dla 5 osób w formie warsztatowej o wymiarze 10 h 
 
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 (w tym materiały szkoleniowe). 
 
Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia dla grupy, zostały zrealizowane co najmniej 
zagadnienia merytoryczne (program szkolenia) w zakresie : 
 

• podstawowe słownictwo 

• słownictwo branżowe/specjalistyczne 

• komunikacja z innymi uczelniami 

• korespondencja naukowa 

• artykuły, publikacje  
 
Informacje i wymaganie wspólne dla szkoleń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 

opisanych w pkt. 2.3 – 2.5 – o ile z powyższych informacji nie wynika nic innego: 

1) 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 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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.  

5) 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.  

6) 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. 

7) 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. 

8) 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. 

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

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

30.09.2019 r.  

10) 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. 

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

12) 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 podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. zakładających inny niż wskazany 
w SzOPZ sposób realizacji zamówienia. 

 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia:  
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 25.03.2019 
r./od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r., w miejscu stanowiącym siedzibę Zamawiającego 
w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 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 2 (dwie) usługi, polegającą na zorganizowaniu 

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

przedmiotowi zamówienia, dla co najmniej 60 osób, o liczbie godzin zajęć co najmniej 180 godz. 

dydaktycznych oraz o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda, a usługi obejmowała 

także walidację i certyfikację kompetencji/kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 30 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; 

 

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 osobowo lub kapitałowo.  
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. 

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

 
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 merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia oraz w sprawach formalnych 

i proceduralnych: Sylwia Tokarska  e-mail: stokarska@mazovia.edu.pl  tel : 783-121-505  
 

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 Innowacyjną Szkołą Wyższą określonych w pkt. 4.4 zapytania ofertowego – 
zawarte w treści formularza „OFERTA”; 

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 8 marca 2019 roku. 

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 Szkoła Wyższa ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce  
lub 
- w wersji elektronicznej (tj. skan formy pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami !) 

przesłać na adres e-mail:info@mazovia.edu.pl, w tytule wiadomości (e-mail’a) podając: 
nazwę/imię i nazwisko oferenta oraz informację „Oferta dot. zapytania ofertowego nr ZIP 
612-2/2019” 
 
UWAGA ! limit pojemności skrzynek pocztowych Zamawiającego wynosi 20 MB dla jednej 
wiadomości; w związku z tym jeżeli objętość wiadomości ze skanem formy pisemnej oferty 
przekracza 20 MB - wówczas oferta winna być wysłana w kilku kolejnych wiadomościach 



 

spełniających w/w ograniczenia z podaniem w temacie każdej z wiadomości numeru kolejnego 
przesyłanego fragmentu (części) oferty np. 1 z 3, 2 z 3 itp.; za moment wpływu oferty 
wysyłanej w formie kilku wiadomości uznaje w się w takim przypadku wpłynięcie ostatniej 
z części korespondencji; 

Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – powinna być 
umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego  na adres:  
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, 
oznaczonej nazwą/imieniem i nazwiskiem oferenta z podaniem adresu korespondencyjnego 
oraz oznaczeniem „Oferta dot. zapytania ofertowego nr ZIP 612-2/2019”. 

 
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 szkoleńwraz 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. 
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 osób wskazanych do kontaktów z Zamawiającym w pkt. 5 
zapytania, najpóźniej do dnia 6.03.2019 r. Odpowiedź zostanie przesłana wyłącznie 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. 

W imieniu Zamawiającego 
 

mgr inż. Sylwia Tokarska 
koordynator projektu: 

 „Zintegrowany Program Collegium Mazovia” 
 
 
 
 
 

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 612-2/2019: 
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 - załącznik nr 5.  



 

Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 

 

Wykonawca (nazwa adres, NIP, dane kontaktowe): 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 
W odpowiedzi na zapytanie o cenę nr ZIP 612-2/2019 

 
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 „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”: 
 
 ………………………………………………. zł brutto za jedną osobę, 

 
2. dla szkolenia „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” 
 
 ………………………………………………. zł brutto za jedną osobę, 

 
3. dla szkolenia „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych”: 
 
 ………………………………………………. zł brutto za jedną osobę, 

 
4. dla szkolenia „Programy biurowe w administracji” 
 
 ………………………………………………. zł brutto za jedną osobę, 

 
 
5. dla szkolenia „Język angielski dla pracowników biurowych”: 



 

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

 
6. dla szkolenia „Internacjonalizacja uczelni” 

 

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

 

7. dla szkolenia „Język angielski ” dla pięciu osób w formie warsztatowej: 

 

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

 
 
oraz oświadcza, iż: 

1. oferuje przeprowadzenie szkoleń, walidacji i certyfikacji w standardzie wskazanych 

w SzOPZ szkoleń w pkt. 2.3 – 2.5(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 

Składając ofertę w postępowaniu nr ZIP 612-2/2019 

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

i doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3lat 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 ostatnich3lat 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. 

(…) 

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” 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

Składając ofertę w postępowaniu nr ZIP 612-2/2019 

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

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

zamówienia, – spełniająca wymagania Zapytania; 

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

przedmiot zamówienia – spełniająca wymagania Zapytania (dla tych szkoleń gdzie egzamin jest 

przewidziany, czyli 2.3, 2.4 i 2.5; 

 

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: 

Prowadzenie spraw 

rachunkowo-

finansowych 

………………..……………
…….. 
(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). 

 

 

 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia 



 

2. Egzamin: 

…Prowadzenie 

spraw rachunkowo-

finasowych-

……………..………………

….. 

(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: 

Programy biurowe 

w administracji 

………………..……………

…….. 

(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: 

Programy biurowe 

w administracji 

………………..……………

…….. 

(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). 

 



 

5. Szkolenie: 

Język angielski dla 

pracowników 

biurowych 

………………..……………

…….. 

(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: 

Język angielski dla 

pracowników 

biurowych 

 

 

………………..……………

…….. 

(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: 

Autoprezentacja i  

wystąpienia publicz

ne 

 

………………..……………

…….. 

(imię i nazwisko) 

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 

 



 

Prowadząca/-y 

szkolenie. 

……………………………. ; 

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

8. Szkolenie: 

Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne w 

pracy dydaktycznej  

………………..……………

…….. 

(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). 

 

9. Szkolenie: 

Internacjonalizacja 

uczelni 

………………..……………

…….. 

(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. Język angielski  

 

………………..……………

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). 

 



 

Załącznik nr 4  

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

 

Składając ofertę w postępowaniu nr ZIP 612-2/2019 

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) – tam gdzie jest to 

wymagane (tj. SzOPZ pkt. 2.3-2.5). 

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: 

Autoprezentacja i 

wystąpienia 

publiczne 

 

 

2. Dla szkolenia: 

Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne w 

pracy dydaktycznej 

 

 

 

 

 

 

Wykaz (lista) materiałów szkoleniowych”, 

spełniających wymagania Zapytania/SzOPZ 

 



 

 

3. Dla szkolenia: 

Prowadzenie spraw 

rachunkowo-

finansowych 

 

 

4. Dla szkolenia 

Programy biurowe w 

administracji 

 

 

5. Dla szkolenia: 

Języka angielski dla 

pracowników 

biurowych 

 

 

6. Dla szkolenia 

Internacjonalizacja 

uczelni 

 

7. Dla szkolenia  

Język angielski 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 

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

Sokołowskiej 161, w postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą rozeznania rynku  

nr postępowania:  ZIP 612-2/2019 

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/ 

 

 

 

 

 

 


