Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Gorzów Wlkp., 24.06.2021r.

Rozeznanie cenowe nr 08/RPLB/SZ/2021
na przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz egzaminu zewnętrznego „Dietetyka w aspekcie żywienia zbiorowego”
Uczestników projektu
„Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz egzaminu zewnętrznego „Dietetyka
w aspekcie żywienia zbiorowego” Uczestników projektu „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020, w ramach Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne
podmioty.
Projekt realizowany jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o. w okresie 01.01.2021 r. do 28.02.2022 r. na terenie województwa lubuskiego.
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
1. Zamawiający: Kontraktor Sp. z o.o., ul. Mrzeżyńska 10, 60-446 Poznań
2. Przedmiot zamówienia:
Postępowanie ma na celu porównanie cen potencjalnych wykonawców i wybór oferty najkorzystniejszej cenowo dla opisanego niżej
przedmiotu zamówienia. Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, dla której nie jest wymagane
przeprowadzanie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności ani też rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w zakresie szkolenia zawodowego oraz egzaminu zewnętrznego z
tematu „Dietetyka w aspekcie żywienia zbiorowego” dla uczestników projektu „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
a)
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
b)
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
c)
Termin realizacji zamówienia: lipiec 2021.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego Postępowania jest realizacja usług szkoleniowych oraz egzaminu w zakresie szkolenia zawodowego
„Dietetyka w aspekcie żywienia zbiorowego” prowadzących do uzyskania kompetencji lub innych równoważnych dla uczestników
projektu „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
A.
Uczestnikami szkolenia będzie od 2 do 3 osób.
B.
Zakres usługi szkoleniowej, o której mowa w pkt. A, dla każdego uczestnika szkolenia obejmuje:
a.
opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych oraz dokumentacji zawierającej:
i.
program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym,
metody szkoleniowe, program szkoleniowy jest opisany w języku efektów uczenia się),
ii.
prezentację multimedialną,
iii.
skrypt dla uczestników (materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i
odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich),
„Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
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iv.
test wiedzy (pre i post test),
v.
ankietę ewaluacyjną,
b.
organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego (tj. przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie sali
szkoleniowej i wyżywienia) w oparciu o akredytację udzieloną Oferentowi przez Jednostkę certyfikującą,
c.
kompleksowe przeprowadzenie procesu certyfikacji – każde szkolenie zawodowe powinno zakończyć się
egzaminem i uzyskaniem (pod warunkiem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym) certyfikatu potwierdzającego
nabycie kwalifikacji/kompetencji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której
udzielane jest wsparcie oraz w oparciu o akredytację udzieloną Oferentowi przez Jednostkę certyfikującą. W procesie
szkolenia i walidacji musi być zapewnione rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji (Art.63 ust. 3
pkt 1 ustawy o ZSK). Poprzez termin Jednostka certyfikująca należy rozumieć instytucję uprawnioną do wydawania
osobom uczącym się certyfikatów stwierdzających, że uzyskały określone kompetencje potwierdzone certyfikatem
instytucji, uprawnionej do nadawania instytucjom szkoleniowym akredytacji do:
•
realizacji certyfikowanych szkoleń zawodowych,
•
przeprowadzania egzaminów walidujących uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez
uczestników szkoleń (z zachowaniem rozdzielności w stosunku do procesu szkolenia),
•
wydawania certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez
uczestników szkoleń, którzy pomyślnie zdali egzaminy.
3. Beneficjenci projektu:
Projekt skierowany jest do 40 osób, bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego.
4. Szczegółowe informacje:
a) Całość zadania obejmuje przeprowadzenie 8 godzin (godzina = 60 minut) szkolenia zawodowego dla grupy od 2 do 3
osób, w okresie lipiec 2021 r.
b) W ramach realizacji zamówienia Oferent opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie wzory
dokumentów, które będzie wykorzystywał podczas prowadzenia zajęć (wyszczególnionych w pkt. 1B). Dokumenty będą
opatrzone obowiązującymi logotypami zgodnie z zasadami promocji projektów RPO Województwa Lubuskiego. Zakres
opracowanych dokumentów zostanie zaakceptowany przed podpisaniem umowy.
c) Zamawiający preferuje, aby świadczone usługi realizowane były w dni robocze oraz dni wolne od pracy w godzinach 8.0020.00.
d) Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.
e) Oferent zapewni sprzęt i wyposażenie umożliwiające realizację szkolenia zawodowego, tj. m.in. rzutnik multimedialny,
ekran oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych,
f) Oferent zapewni wyżywienie dla uczestników szkolenia zawodowego, tj. przerwę kawową obejmującą kawę, herbatę,
wodę i ciastka oraz obiad w każdym dniu szkolenia zawodowego,
g) Koszty ewentualnych dojazdów uczestników na szkolenie i ze szkolenia do miejsca zamieszkania po zakończeniu
każdego dnia szkoleniowego pokrywa Zamawiający w ramach budżetu i założeń projektu,
h) Oferent zobowiązany będzie prowadzić dokumentację szkoleniową, która obejmuje w szczególności harmonogram
realizacji szkolenia, prowadzenie list obecności, przeprowadzanie pre i post testów, przygotowanie zestawienia wyników
testów wiedzy, przeprowadzenie badania za pomocą ankiety ewaluacyjnej i opracowanie otrzymanych wyników,
prowadzenie dziennika zajęć, potwierdzania odbioru przez uczestnika materiałów dydaktycznych i wyżywienia, protokół z
egzaminu,
„Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
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i)
j)

Opracowanie wzorów dziennika zajęć, list obecności, raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się, list
potwierdzających odbiór materiałów i wyżywienia leżeć będzie po stronie Zamawiającego,
Po zakończeniu realizacji szkolenia zawodowego, Oferent w terminie 5 dni roboczych zobowiązany będzie przekazać
Zamawiającemu kompletną dokumentację szkoleniową tj.:

• dziennik szkolenia,
• listy potwierdzające odbiór materiałów i wyżywienia,
• testy wiedzy,
• ankiety ewaluacyjne,
• protokół z egzaminu,
• kopie certyfikatów
k) Zamawiający potwierdzi prawidłowość realizacji szkolenia protokołem odbioru usługi.
5. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie:
a) wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy odpowiedni do ich siedziby,
b) wiedza i doświadczenie umożliwiające skuteczną realizację usług objętych Postępowaniem,
c) realizacja szkolenia w sposób zapewniający odpowiednią jakość wsparcia, tj. wywiązują się z poniższych minimalnych
wymagań jakościowych oraz wymagań określonych w pkt. 5 niniejszego Rozeznania cenowego:
d) Szkolenie dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji
rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.
e) Szkolenie odbywa się w warunkach zapewniających komfort uczenia się oraz odpowiadają indywidualnym potrzebom osób z
niepełnosprawnościami biorącymi udział w szkoleniu.
f) posiadają odpowiednie zasoby kadrowe z uprawnieniami do realizacji certyfikowanych szkoleń zgodnych z zakresem
tematycznym usług szkoleniowych objętych Postępowaniem, nadane w drodze systemu akredytacji jednostki szkoleniowej
przez Jednostkę certyfikującą, tj:
- wykształcenie wyższe lub certyfikaty / zaświadczenia lub inne uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, tj.
posiadać odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny
szkolenia/kursu,
- doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.
g) Ocena spełnienia przez Oferentów powyższych wymagań odbywać się będzie na podstawie oświadczenia, złożonego
zgodnie ze wzorem, stanowiącym część Załącznika nr 1 do niniejszego rozeznania, tj. Formularza ofertowego.

6. Kryteria wyboru ofert: cena brutto za 1 Uczestnika za 8 godzin szkolenia wraz z walidacją i certyfikacją
Cena brutto za 1 Uczestnika za szkolenie oraz przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji*
*Stawka obejmuje wszystkie koszty realizacji szkolenia.
7. Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Informację pisemną (drogą elektroniczną lub w wersji papierowej dostarczonej do biura projektu) z ceną usługi.
2. Dokumenty potwierdzające wpis do RIS
„Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
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8. Termin składania ofert: 28.06.2021 do godziny: 16:00. W przypadku ofert składanych elektronicznie, kurierem lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, w przypadku
ofert składanych pocztą decyduje data i godzina nadania oferty w polskiej placówce pocztowej.
9. .
Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania cenowego zostanie przesłana drogą mailową do każdego z Oferentów.
10. Miejsce i sposób składania ofert (alternatywnie):
• Mailowo na adres j.podgorska@kontraktor.biz.pl. W przypadku ofert składanych drogą mailową, należy załączyć
czytelne skany dokumentów. W temacie wiadomości prosimy umieszczać „Odpowiedź na rozeznanie cenowe nr
08/RPLB/SZ/2021”.
• Osobiście w biurze projektu, ul. Kombatantów 34/409, 66-400 Gorzów Wlkp.
11. Osoba do kontaktu: Kierownik projektu Joanna Podgórska, tel. 884 201 708, j.podgorska@kontraktor.biz.pl
Joanna Podgórska
Kierownik projektu
Kontraktor Sp. z o.o.
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