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Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 04/2021/CM 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich 
szkół. 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro Projektów we Wrocławiu  
ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Celem prowadzonego postępowania jest wybór wykonawcy szkoleń dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym (10-18 lat) zamieszkujących lub uczących się we Wrocławiu. Szkolenia mają na celu podniesienie 
kompetencji cyfrowych z wszystkich 5 obszarów kompetencji cyfrowych (zgodnie z ramą DIGCOMP -
Digital Competence Framework), a także w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętnościach 
programowania i projektowania, uczniów wrocławskich szkół w ramach 3 zadań: 
 
Zadanie 1: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru rozwoju 
ogólnych kompetencji cyfrowych, w tym: edukacji online; korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym 
poziomie; kompetencje medialne; bezpieczne zachowania w sieci; dostępność zasobów cyfrowych online- 
problematyka dostępności serwisów, portali, publikacji 
 
Zadanie 2: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru 
projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, projektowanie i realizacja np.: serwisów 
internetowych czy gier mobilnych. 
 
Zadanie 3: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru 
programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80533000-9  Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi 
szkoleniowe 

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 
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Wymagania ogólne/zakres zamówienia WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZADAŃ: 

1. Usługa obejmuje przeprowadzenie szkoleń grupowych on-line (zdalnych) z zakresu kompetencji 
cyfrowych (TIK), podstaw projektowania oraz programowania  w sumie  dla 600 młodych osób (10-
18 lat) z Wrocławia. 

2. Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia specjalistów do wdrożenia i  
trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub 
doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu 
zamówienia (weryfikowane na podstawie wykazu kadry merytorycznej - załącznika nr 3 do oferty 
– dotyczy trenerów szkolenia). 

3. Szkolenia będą odbywać się w formie grupowej on-line. Szczegółowy podział tematyki został 
określony w Specyfikacji Minimum dla Zadania 1/Zadania 2/Zadania 3. 

4. Wykonawca opracuje test wstępny badający poziom wyjściowy uczestnika i dostarczy go do 
Zamawiającego po podpisaniu umowy, w celu dobrania grup szkoleniowych wśród zgłoszonych 
uczniów. Narzędzie do badania poziomu wyjściowego ucznia musi być zdalne i obiektywnie 
badać wiedzę- -oświadczenie będzie stanowić załącznika do oferty. 

5. Wykonawca zapewnia niezbędne narzędzia do szkolenia on-line. Narzędzia do szkolenia będą 
bezpłatnie udostępnione uczestnikom szkolenia na czas jego trwania -oświadczenie zawierające 
nazwę platformy oraz fakt jej bezpłatnego udostępnienia uczestnikom w trakcie szkolenia będzie 
stanowić załącznika do oferty. 

6. Wykonawca opracuje i dostarczy w pierwszym dniu szkolenia materiały dydaktyczne niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika, dopuszcza się formę cyfrową, nadającą się do 
druku. 

7. Wykonawca przedstawi szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu 
przeprowadzenia egzaminu końcowego (kryteria oceny i metody ich weryfikacji) - w formie 
załącznika do oferty (jako weryfikacja spełnienia minimalnego wymaganego zakresu tematycznego 
szkolenia) -szczegółowy program szkolenia będzie stanowić załącznika do oferty 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dostarczonej przez 
zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy odbioru 
certyfikatów, dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, protokół z egzaminu końcowego i 
testu wstępnego 

9. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami  
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia, zgodnie 

z wymaganiami minimalnymi opisanymi w pkt 7.1. 
10. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem końcowym (z jedną możliwością poprawy) w ramach 

oferowanej ceny. 
11. Wykonawca wyda na zakończenie szkolenia certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia - wzór dokumentu 

będzie stanowić załącznika do oferty  
12. Dokładne terminy i godziny zajęć będą ustalone  na etapie podpisywania umowy. Wszystkie zajęcia 

odbywać się mogą od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 18.00.  Grafiki będą 
aktualizowane na bieżąco. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania oraz zorganizowania szkoleń 
zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Ofertowym do oferty stanowiącym załącznik 2A/2B/2C 
do Zapytania Ofertowego.  
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ZADANIE 1 

SPECYFIKACJA MINIMUM 
 
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru rozwoju kompetencji 
cyfrowych  
 

Lp.  Nazwa szkolenia specyfikacja - wymagania minimalne jednostka Forma 

1. EDUKACJA ON-LINE 
 
 

Forma szkolenia GRUPOWA – 20 grup: 
● Liczba osób: min.4 max.6 
● Miejsce szkoleń: ON-LINE  
● Intensywność zajęć - 15 spotkań x 2h szkoleniowe 
● Metody: wykład oraz praktyka- min. 50% czasu 
● Godzina szkoleniowa = 45 minut 
● Liczba godzin szkolenia: 30 h na grupę 
● realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2021 roku 
● Rozpoczęcie szkolenia musi zostać poprzedzone 

opracowaniem materiałów szkoleniowych 
● Termin rozpoczęcia realizacji zadania: najpóźniej do 

22.03.2021 – chyba, że Zamawiający nie utworzy grupy 
szkoleniowej, wtedy termin to max.10 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia gotowości grupy 

 
Minimalny zakres tematyczny: 
- wyszukiwanie przez ucznia informacji z zakresu edukacji on-line 

- tworzenie bazy danych stron dotyczących edukacji on-line 

-wyszukiwanie treści w e-podręcznikach i e-materiałach 

-opracowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem Internetu 

 
Efekty szkolenia: 
- umiejętność wyszukiwania przez ucznia informacji z zakresu 

edukacji on-line 

- umiejętność tworzenia bazy danych stron dotyczących edukacji on-

line 

-umiejętność wyszukiwanie treści w e-podręcznikach i e- materiałach 

-praktyczne umiejętności opracowania projektu edukacyjnego z 

wykorzystaniem Internetu 

 
Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zapewnia: 

580 h (20h będzie 
wykonane przez 
pracowników GOK 
zgodnie z 
koncepcją 
projektu) 

20 grup x 
4-6 os 
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● Opracowanie testu wstępnego określającego poziom 
wyjściowy uczestnika i dostarczenie do Zamawiającego 
po podpisaniu umowy, w celu dobrania grup 
szkoleniowych wśród zgłoszonych uczniów 

● Narzędzie/platformę do przeprowadzenia szkolenia dla 
grupy  

● przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych 
dla każdego uczestnika  

● przeprowadzenie testu badającego poziom wiedzy przed 
rozpoczęciem szkolenia, a po jego zakończeniu – egzamin 
badający nabyty poziom kompetencji  (+ 1 możliwość 
poprawy dla każdego uczestnika) 

● wystawienie certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego 
nabyte kompetencje/ kwalifikacje 

2 KORZYSTANIE Z 
CYFROWYCH 
USŁUG NA 
ZAAWANSOWANY
M POZIOMIE  
 
 

Forma szkolenia GRUPOWA – 10 grup: 
● Liczba osób: min.4 max.6 
● Miejsce szkoleń: ON-LINE  
● Intensywność zajęć - 15 spotkań x 2h szkoleniowe 
● Metody: wykład oraz praktyka- min. 50% czasu 
● Godzina szkoleniowa = 45 minut 
● Liczba godzin szkolenia: 30 h na grupę 
● realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2021 roku 
● Rozpoczęcie szkolenia musi zostać poprzedzone 

opracowaniem materiałów szkoleniowych 
● Termin rozpoczęcia realizacji zadania: najpóźniej do 

22.03.2021 – chyba, że Zamawiający nie utworzy grupy 
szkoleniowej, wtedy termin to max.10 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia gotowości grupy  

 
Minimalny zakres tematyczny: 
- proste zadania związane z wykorzystaniem usług cyfrowych w tym 

z wykorzystaniem podstawowych form komunikacji; 

- analiza sieci networkingowej 

- opracowanie projektu w zakresie korzystania z usług cyfrowych 

- opracowanie i zebranie informacji na temat wybranych metod 

korzystania z usług cyfrowych i przedstawienie jej grupie 

 
Efekty szkolenia: 
- umiejętność kontaktować się z innymi osobami za pośrednictwem 

narzędzi komunikacji elektronicznej  

280 h (20h będzie 
wykonane przez 
pracowników GOK 
zgodnie z 
koncepcją 
projektu) 

10 grup x 
4-6 os 
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- umiejętność korzystania z kilku narzędzi komunikacji 

elektronicznej, aby kontaktować się z innymi osobami, stosując 

bardziej zaawansowane funkcje tych narzędzi 

-umiejętność zastosowania narzędzia komunikacji elektronicznej, 

dostosowując je do celu działania, dostosowanie narzędzia 

komunikacji do potrzeb odbiorców, umiejętność odbioru różnych 

rodzajów komunikatów.  

- umiejętność dzielenia się plikami i treściami z innymi osobami za 

pośrednictwem prostych narzędzi  

-umiejętność uczestnictwa w networkingu i komunikacji sieciowej, 

przekazując wiedzę, treści i informacje.  

-Umiejętność aktywnego dzielenia się informacją, treściami i 
zasobami z innymi osobami w komunikacji sieciowej, pracy zdalnej i 
na platformach dedykowanych współpracy online 
 
Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zapewnia: 

● Opracowanie testu wstępnego określającego poziom 
wyjściowy uczestnika i dostarczenie do Zamawiającego 
po podpisaniu umowy, w celu dobrania grup 
szkoleniowych wśród zgłoszonych uczniów 

● Narzędzie/platformę do przeprowadzenia szkolenia dla 
grupy  

● przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych 
dla każdego uczestnika  

● przeprowadzenie testu badającego poziom wiedzy przed 
rozpoczęciem szkolenia, a po jego zakończeniu – egzamin 
badający nabyty poziom kompetencji  (+ 1 możliwość 
poprawy dla każdego uczestnika) 

● wystawienie certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego 
nabyte kompetencje/ kwalifikacje 

3 KOMPETENCJE 
MEDIALNE 
 

Forma szkolenia GRUPOWA- 10 grup: 
● Liczba osób: min.4 max.6 
● Miejsce szkoleń: ON-LINE  
● Intensywność zajęć - 15 spotkań x 2h szkoleniowe 
● Metody: wykład oraz praktyka- min. 50% czasu 
● Godzina szkoleniowa = 45 minut 
● Liczba godzin szkolenia: 30 h na grupę 
● realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2021 roku 

280 h (20h będzie 
wykonane przez 
pracowników GOK 
zgodnie z 
koncepcją 
projektu) 

10 grup x 
4-6 os 
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● Rozpoczęcie szkolenia musi zostać poprzedzone 
opracowaniem materiałów szkoleniowych 

● Termin rozpoczęcia realizacji zadania: najpóźniej do 
22.03.2021 – chyba, że Zamawiający nie utworzy grupy 
szkoleniowej, wtedy termin to max.10 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia gotowości grupy  

 
Minimalny zakres tematyczny: 
- stworzenie profilu na portalu społecznościowym 

- dokonanie krytycznej analizy treści w Internecie 

- stworzenie tożsamości wirtualnej 

- opracowanie projektu z zakresu tworzenia wizerunku w sieci  

 
Efekty szkolenia: 
-Wiedza o zaletach i zagrożeniach związane z tożsamością cyfrową.  

-umiejętność kształtowania własnej tożsamości wirtualną i 

śledzenie swoich śladów w sieci i tworzenie wizerunku w sieci.  

-umiejętność zarządzania kilkoma tożsamościami wirtualnymi w 

zależności od okoliczności i celu,  

-umiejętność śledzenia informacji online pochodzącej z różnych 

serwisów, jakie powstają podczas interakcji z innymi osobami,  

-wiedza jak dbać o swój wizerunek w sieci  

- umiejętność i wiedza jak korzystać z mediów społecznościowych 

- umiejętność dokonywania krytyczna analiza treści w Internecie 

-umiejętność porównywania różne źródła informacji, krytyczna 

postawa wobec informacji z sieci 

-umiejętność sprawdzania i oceniania ważność i wiarygodność 

informacji z sieci 

 
Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zapewnia: 

● Opracowanie testu wstępnego określającego poziom 
wyjściowy uczestnika i dostarczenie do Zamawiającego 
po podpisaniu umowy, w celu dobrania grup 
szkoleniowych wśród zgłoszonych uczniów 

● Narzędzie/platformę do przeprowadzenia szkolenia dla 
grupy  

● przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych 
dla każdego uczestnika  
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● przeprowadzenie testu badającego poziom wiedzy przed 
rozpoczęciem szkolenia, a po jego zakończeniu – egzamin 
badający nabyty poziom kompetencji  (+ 1 możliwość 
poprawy dla każdego uczestnika) 

● wystawienie certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego 
nabyte kompetencje/ kwalifikacje 

4 BEZPIECZNE 
ZACHOWANIA W 
SIECI 

Forma szkolenia GRUPOWA- 10 grup: 
● Liczba osób: min.4 max.6 
● Miejsce szkoleń: ON-LINE  
● Intensywność zajęć - 15 spotkań x 2h szkoleniowe 
● Metody: wykład oraz praktyka- min. 50% czasu 
● Godzina szkoleniowa = 45 minut 
● Liczba godzin szkolenia: 30 h na grupę 
● realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2021 roku 
● Rozpoczęcie szkolenia musi zostać poprzedzone 

opracowaniem materiałów szkoleniowych 
● Termin rozpoczęcia realizacji zadania: najpóźniej do 

22.03.2021 – chyba, że Zamawiający nie utworzy grupy 
szkoleniowej, wtedy termin to max.10 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia gotowości grupy  

 
Minimalny zakres tematyczny: 
- instalacja programów antywirusowych 

- skanowanie urządzeń w celu wykrycia zagrożeń 

- analiza zabezpieczeń komputerów i laptopów 

- wypracowanie modelu bezpiecznego korzystania z sieci 

- Przygotowanie projektu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci: pod 

względem bezpieczeństwa danych, zdrowia, środowiska 

naturalnego. 

 
Efekty szkolenia: 
- umiejętność wdrożenia podstawowych czynności ochrony 

urządzenia, rozwijanie znanych sposobów dbania o 

bezpieczeństwo.  

- umiejętność zachowania się, gdy urządzenie jest w zagrożone. 

-umiejętność zadbania o ochronę swoją i innych osób, znajomość 

ogólnych zasad ochrony danych osobowych.  

-umiejętność zmiany domyślnych ustawień prywatności online, aby 

podnieść poziom ochrony,  

280 h (20h będzie 
wykonane przez 
pracowników GOK 
zgodnie z 
koncepcją 
projektu) 

10 grup x 
4-6 os 



Projekt  „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów” 
realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 
9 

    FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
Biuro projektu:  
ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław                                   
tel. 71 72 42 298, www.firs.org.pl 

 

-wiedza o  cyberprzemocy- jak jej unikać, 

-wiedza, jak właściwie korzystać z TIK, aby unikać zagrożeń dla 

zdrowia, jak zachować równowagę między światem online i offline. 

-wiedza na temat pozytywnych i negatywnych skutków korzystania 

z TIK dla środowiska naturalnego.  

 
Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zapewnia: 

● Narzędzie/platformę do przeprowadzenia szkolenia dla 
grupy  

● przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych 
dla każdego uczestnika  

● przeprowadzenie testu badającego poziom wiedzy przed 
rozpoczęciem szkolenia, a po jego zakończeniu – egzamin 
badający nabyty poziom kompetencji  (+ 1 możliwość 
poprawy dla każdego uczestnika) 

● wystawienie certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego 
nabyte kompetencje/ kwalifikacje 

5 DOSTĘPNOŚĆ 
ZASOBÓW 
CYFROWYCH 
ONLINE - 
PROBLEMATYKA 
DOSTĘPNOŚCI 
SERWISÓW, 
PORTALI, 
PUBLIKACJI 

Forma szkolenia GRUPOWA- 10 grup: 
● Liczba osób: min.4 max.6 
● Miejsce szkoleń: ON-LINE  
● Intensywność zajęć - 15 spotkań x 2h szkoleniowe 
● Metody: wykład oraz praktyka- min. 50% czasu 
● Godzina szkoleniowa = 45 minut 
● Liczba godzin szkolenia: 30 h na grupę 
● realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2021 roku 
● Rozpoczęcie szkolenia musi zostać poprzedzone 

opracowaniem materiałów szkoleniowych 
● Termin rozpoczęcia realizacji zadania: najpóźniej do 

22.03.2021 – chyba, że Zamawiający nie utworzy grupy 
szkoleniowej, wtedy termin to max.10 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia gotowości grupy  

 
Minimalny zakres tematyczny: 
- analiza dostępności serwisów, portali, publikacji 

- analiza możliwości wprowadzania zmian w treściach ww. serwisów, 

portali publikacji 

- przygotowanie projektu w zakresie serwisów, portali, publikacji. 

 
Efekty szkolenia: 

280h  (20h będzie 
wykonane przez 
pracowników GOK 
zgodnie z 
koncepcją 
projektu) 

10 grup x 
4-6 os 
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- znajomość różnych typów przedmiotowych elektronicznych 

zasobów on line;  

- umiejętność wprowadzania podstawowych zmian do treści 

stworzonych przez innych.  

-umiejętność edytowania, przetwarzania i modyfikowania treści 

stworzone przez siebie lub przez innych.  

- umiejętność łączenia istniejącej treści, aby tworzyć nowe przekazy. 

- znajomość zagadnień związanych z prawami autorskimi oraz z 

związane z dostępnością do e- zasobów 

 
Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zapewnia: 

● Opracowanie testu wstępnego określającego poziom 
wyjściowy uczestnika i dostarczenie do Zamawiającego 
po podpisaniu umowy, w celu dobrania grup 
szkoleniowych wśród zgłoszonych uczniów 

● Narzędzie/platformę do przeprowadzenia szkolenia dla 
grupy  

● przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych 
dla każdego uczestnika  

● przeprowadzenie testu badającego poziom wiedzy przed 
rozpoczęciem szkolenia, a po jego zakończeniu – egzamin 
badający nabyty poziom kompetencji  (+ 1 możliwość 
poprawy dla każdego uczestnika) 

wystawienie certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego 
nabyte kompetencje/ kwalifikacje 

 
 

ZADANIE 2 
SPECYFIKACJA MINIMUM 

 
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru projektowanie 

graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, projektowanie i realizacja np.: serwisów internetowych czy gier 
mobilnych. 

 
Lp. Nazwa szkolenia specyfikacja - wymagania minimalne jednostka Forma 

1. PROJEKTOWANIE 
GRAFICZNE Z 
WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI 
CYFROWYCH oraz 
PROJEKTOWANIE I 

Forma szkolenia GRUPOWA – 20 grup: 
● Liczba osób: min.4 max.6 
● Miejsce szkoleń: ON-LINE  
● Intensywność zajęć – 20 spotkań x 2h szkoleniowe 
● Metody: wykład oraz praktyka- min. 50% czasu 

800 h 20 grup x 6 
osób 
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REALIZACJA NP.: 
SERWISÓW 
INTERNETOWYCH 
CZY GIER 
MOBILNYCH. 
 

● Godzina szkoleniowa = 45 minut 
● Liczba godzin szkolenia: 40 h na grupę 
● realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2021 roku 
● Rozpoczęcie szkolenia musi zostać poprzedzone 

opracowaniem materiałów szkoleniowych 
● Termin rozpoczęcia realizacji zadania: najpóźniej do 

22.03.2021 – chyba, że Zamawiający nie utworzy grupy 
szkoleniowej, wtedy termin to max.10 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia gotowości grupy  

 
 
Minimalny zakres tematyczny: 

- Wprowadzenie do projektowania oraz zapoznanie z 
interfejsem wybranego darmowego i powszechnego 
oprogramowania do projektowania 
graficznego/projektowania gier mobilnych/serwisów 
internetowych 

- Podstawowe funkcje wybranych darmowych 
programów 

- Tworzenie projektów graficznych/ projektowania gier 
mobilnych/serwisów internetowych 

- praktyczne zastosowanie oprogramowania takiego jak 
np.:: CANVA, iPiccy, Inkscape, Vectr; Piktochart; Blender; 
Sculptri, itp. 
- Praktyczne wykorzystanie darmowych kreatorów stron 

www np. weebly, webnode; i tworzenia gier np.: Unity, 
GDevelop 4, Kodu Game Lab itp. 
-  

- Efekty szkolenia: 
- wykonanie 4-5 prostych zadań w celu zaznajomienia z tematyka 

projektowania graficznego 
 
- praktyczne projektowania graficznego/projektowania 

gier/serwisów 

- stworzenie 3 projektów graficznych//projektowania 
gier/serwisów 

- praca na różnych programach graficznych i ocena ich 
funkcjonalności 

Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zapewnia: 

● Opracowanie testu wstępnego określającego poziom 
wyjściowy uczestnika i dostarczenie do Zamawiającego 



Projekt  „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów” 
realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 
12 

    FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
Biuro projektu:  
ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław                                   
tel. 71 72 42 298, www.firs.org.pl 

 

po podpisaniu umowy, w celu dobrania grup 
szkoleniowych wśród zgłoszonych uczniów 

● Narzędzie/platformę do przeprowadzenia szkolenia dla 
grupy  

● przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych 
dla każdego uczestnika  

● przeprowadzenie testu badającego poziom wiedzy przed 
rozpoczęciem szkolenia, a po jego zakończeniu – egzamin 
badający nabyty poziom kompetencji  (+ 1 możliwość 
poprawy dla każdego uczestnika) 

● wystawienie certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego 
nabyte kompetencje/ kwalifikacje 

 
 

ZADANIE 3 
SPECYFIKACJA MINIMUM 

 
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w wieku 10-18 lat z obszaru programowanie w 

różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania 
 

Lp. Nazwa szkolenia specyfikacja - wymagania minimalne jednostka Forma 

1. PROGRAMOWANIE 
W RÓŻNYCH 
JĘZYKACH 
 

Forma szkolenia GRUPOWA – 40 grup: 
● Liczba osób: min.4 max.6 
● Miejsce szkoleń: ON-LINE  
● Intensywność zajęć – 30 spotkań x 2h szkoleniowe 
● Metody: wykład oraz praktyka- min. 50% czasu 
● Godzina szkoleniowa = 45 minut 
● Liczba godzin szkolenia: 60 h na grupę 
● realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2021 roku 
● Rozpoczęcie szkolenia musi zostać poprzedzone 

opracowaniem materiałów szkoleniowych 
● Termin rozpoczęcia realizacji zadania: najpóźniej do 

22.03.2021 – chyba, że Zamawiający nie utworzy grupy 
szkoleniowej, wtedy termin to max.10 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia gotowości grupy  

 
 
Minimalny zakres tematyczny: 

- Wprowadzenie do projektowania oraz zapoznanie z 
interfejsem wybranego darmowego i powszechnego 
oprogramowania do projektowania 
graficznego/projektowania gier mobilnych/serwisów 
internetowych 

2400 h 40 grup x 6 
osób 
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- Podstawowe funkcje wybranych darmowych 
programów 

- Tworzenie projektów graficznych/ projektowania gier 
mobilnych/serwisów internetowych 

- praktyczne zastosowanie oprogramowania takiego jak 
np.:: CANVA, iPiccy, Inkscape, Vectr; Piktochart; Blender; 
Sculptri, itp. 
- Praktyczne wykorzystanie darmowych kreatorów stron 

www np. weebly, webnode; i tworzenia gier np.: Unity, 
GDevelop 4, Kodu Game Lab itp. 
 

- Efekty szkolenia: 
- wykonanie 4-5 prostych zadań w celu zaznajomienia z 

tematyka projektowania graficznego 
 
- praktyczne projektowania graficznego/projektowania 

gier/serwisów 

- stworzenie 3 projektów graficznych//projektowania 
gier/serwisów 

- praca na różnych programach graficznych i ocena ich 
funkcjonalności 

Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zapewnia: 

● Opracowanie testu wstępnego określającego poziom 
wyjściowy uczestnika i dostarczenie do Zamawiającego 
po podpisaniu umowy, w celu dobrania grup 
szkoleniowych wśród zgłoszonych uczniów 

● Narzędzie/platformę do przeprowadzenia szkolenia dla 
grupy  

● przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych 
dla każdego uczestnika  

● przeprowadzenie testu badającego poziom wiedzy przed 
rozpoczęciem szkolenia, a po jego zakończeniu – 
egzamin badający nabyty poziom kompetencji  (+ 1 
możliwość poprawy dla każdego uczestnika) 

● wystawienie certyfikatu/ zaświadczenia 
potwierdzającego nabyte kompetencje/ kwalifikacje 

 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO REALIZACJI 

 
1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu pt. 

„CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”  nr POPC.03.02.00-00-
0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
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kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020       

2. Przyjęte zakres wsparcia (wskazane w dokumentacji) zostały użyte jako zakres minimum, w celu 
opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie 
zakresów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich 
parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać 
standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 

3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, 
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych dokumentów 
poświadczających wykazane doświadczenie oraz parametry narzędzi, niezbędnych do 
przeprowadzenia wsparcia. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
5.1 Termin rozpoczęcia realizacji zadania - nie później niż do 22.03.2021 r. – tj. rozpoczęcie zajęć z 
danego zakresu tematycznego w odpowiedzi na utworzenie grup przez Zamawiającego. Chyba, że 
Zamawiający nie utworzy danej grupy szkoleniowej, wtedy termin to max.10 dni kalendarzowych od 
zgłoszenia gotowości grupy  
 
5.2 Planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach: 

● opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

● opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi, w tym działania 
siły wyższej, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy, 

● wystąpi konieczność zmian terminów określonych w szczególności w dokumentacji, spowodowana 
obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

● wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy 
konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami 
uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją. 

6. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia publicznego określonego w umowie). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na 
dodatkowych godzin szkolenia z danego tematu, jeśli zostanie zgłoszone takie zapotrzebowanie od grupy 
docelowej szkolenia, w sytuacji kiedy uczestnictwo danej osoby będzie niemożliwe w formie grupowej oraz 
w sytuacji dysponowania środkami. Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia uzupełniającego 
odbywać się będzie na warunkach określonych w zamówieniu pierwotnym. 
 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu: 
 
7.1.1. Posiadają doświadczenie w organizacji szkoleń zgodnych z 5 obszarami ramy DIGCOMP 
przedstawionymi w Specyfikacji Minimalnej, a także w zakresie szkolenia z zakresu programowania i 
projektowania. Przez pojęcie doświadczenia rozumie się, że Wykonawca w ciągu ostatnich 4 lat 
poprzedzających dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego zrealizował minimalnie 800 
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godzin szkoleń w danym zakresie wskazanym w specyfikacji minimalnej poszczególnego zadana. Jeśli 
okres działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie doświadczenie musi zostać poświadczone 
stosownymi dokumentami: referencje, kopie umów na realizacje szkoleń lub inne dokumenty 
jednoznacznie potwierdzające fakt wykonania usługi. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku 
Wykonawca powinien przedłożyć wykaz przeprowadzonych szkoleń potwierdzających doświadczenie 
Wykonawcy, który stanowi Załącznik nr 3 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w sposób jasny i 
nie budzący wątpliwości potwierdzenia swojego doświadczenia we wskazanym zakresie. W przypadku 
wątpliwości dotyczących spełniania kryteriów w przedłożonych poświadczeniach Zamawiający uzna je za 
niespełnione. 

7.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub będzie 
dysponował w trakcie realizacji zamówienia) co najmniej: 4 trenerami(-kami) posiadającymi co najmniej 
(każdy/a): 

● wykształcenie wyższe kierunkowe (min. licencjat) lub certyfikaty trenerskie, zaświadczenia, 
uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia w standardzie zgodnym z ramą DIGCOMP. 
Przez pojęcie „wykształcenie wyższe kierunkowe” Zamawiający rozumie ukończenie jednego z 
poniższych kierunków:  

- informatyka,  
- technologia informatyczna,  
- teleinformatyka, lub kierunków związanych i spójnych z przedmiotem zamówienia, tj. innych 

kierunków informatycznych lub pokrewnych. 
● doświadczenie w prowadzeniu szkoleń TIK. Przez pojęcie doświadczenia zawodowego rozumie się, że 

dany trener prowadził szkolenia z zakresu TIK w okresie 4 lat poprzedzających dzień publikacji 
niniejszego zapytania ofertowego, w ilości co najmniej 700 godzin szkoleniowych. 

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca powinien przedłożyć wykaz osób wraz z CV 
potwierdzającym wykształcenie/kwalifikacje trenerów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do dokumentacji. 
Zamawiający ma prawo przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania zażądać od Wykonawcy 
wglądu do oryginałów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry wskazanej w Załączniku nr 3.    

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą nie będzie możliwe dokonywanie przez Wykonawcę zmiany dotyczącej 
osób, które będą wykonywały zamówienie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana może nastąpić 
tylko w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem, że nowa osoba spełnia wymogi opisane w pkt 7.1.2 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wykonujących zamówienia o ile uzna, że osoby te 
niewłaściwie realizują zamówienie. W takim przypadku Zamawiający pisemnie uzasadni, dlaczego żąda 
zmiany osób realizujących zamówienie oraz wskaże termin na dokonanie zmiany.    

7.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. (załącznik nr 4). 
Wykonawca nie może posiadać zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz Urzędu Skarbowego – odpowiednie oświadczenie należy załączyć do oferty. 
 
7.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 
8. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
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8.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 
lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
d) pozostawanie 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 (załącznik nr 1) 
 
8.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, 
a niezgodność ma charakter istotny 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 
Zamawiającego (pkt. 13. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 oraz 5) 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje 
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 

8.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki 
ochrony prawnej. 
 
9. RAŻĄCO NISKA CENA 
 
9.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów 
i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 
 
9.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku 
gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa 
wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
10.1. Wykonawca w zakresie każdego zadania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  
- na zadanie 1 – 3 600,00 zł 
- na zadanie 2 – 1 700,00 zł 
- na zadanie 3 – 5 700,00 zł 
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10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 
przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym 
Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 
10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa Banku: Bank BGŻ BNP Paribas, 
Numer rachunku: 49 1600 1462 0008 3707 5024 4001, Tytuł przelewu: „Wadium dla 
ZO_4_2021_CM_zadanie……..” 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
10.4. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu 
związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 
10.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni 
dokument, nie spięty w całość z ofertą. 
10.6 Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach: 
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, 

b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert, 

d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę, 

e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
● odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  

w ofercie i niniejszym zapytaniu ofertowym, 
● zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 
 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
11.1. Oferty należy składać do dnia 03.03.2021 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego 
po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
11.2. Miejsce składania ofert: 
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, do godz. 09:00 
b) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 09:00 
c) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:  
d) Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. ul. Hoża 1, 60-591 Poznań lub Biuro projektu: ul. 
Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 09:00 
e) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz. 09:00 
11.3 Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania. 
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12. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 
PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT NA POZIOMIE ZADANIA 1-3 
12.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium, wzór dla wszystkich zadań: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 50% 

2 Doświadczenie  30% 

3 Termin rozpoczęcia realizacji 20% 
 
 
12.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 12.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

12.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
12.2.2. PONIŻSZEMU SPOSOBOWI OCENIE PODLEGA KAŻDE Z ZADAŃ OSOBNO 

 
Nr 

kryterium WZÓR DLA WSZYSTKICH ZADAŃ (1-3)  

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 
 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 50 pkt. 

2 Ocenie podlega doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
przy świadczeniu usług prowadzenia szkoleń w zakresie TIK. W  ramach kryterium punkty 
(wartość punktowa) przyznaje się w skali od 0 do 30 w  następujący sposób: 

- w celu porównania ofert Zamawiający wybierze z każdej oferty trenera z najmniejszą 
ilością godzin szkolenia TIK. Maksymalną liczbę punktów tj. 30 uzyska oferta w ramach, 
której oceniany trener przeprowadził największą liczbę szkoleń spośród tych, którzy 
przeprowadzili najmniejszą ilość godzin szkoleń w zakresie TIK wskazanych w 
poszczególnych ofertach. 

- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: (Y÷X) x 
30 

Gdzie: 

X= liczba godzin zrealizowana przez trenera który zrealizował największą liczbę godzin 
szkoleń spośród trenerów o najmniejszym doświadczeniu wskazanych w ramach ofert. 

Y= liczba godzin zrealizowanych przez trenera o najmniejszym doświadczeniu w ramach 
danej. 

 ocenianej oferty  1 punkt = 1 % 

 
Zamawiający dokona oceny przedmiotowego kryterium na podstawie wykazu usług 
wykonanych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia 
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Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 30 pkt. 

3 Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
- zobowiązanie Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji szkoleń w czasie: 
a. równym lub krótszym niż 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy w badanej 

ofercie– 20 pkt 
b. 6 –  9 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt 
c. równym lub dłuższym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 
 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 20 pkt. 

 
12.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu. 
12.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
13.1. Oferty należy składać do dnia 03.03.2021 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
13.2. Miejsce składania ofert: 
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, do godz. 09:00 
b) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 09:00 
c) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego:  
d) Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. ul. Hoża 1, 60-591 Poznań lub Biuro projektu: ul. 
Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 09:00 
e) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz. 09:00 
 
13.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
 
13.4 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą 
elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane własnoręcznie przez wykonawcę). 
 
13.5 Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj: 
 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania 
(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)- jeden egzemplarz dla całej oferty. 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego wraz z 
załącznikami: 

a) szczegółowy program szkolenia wraz z opisem sposobu ewaluacji zdobytej wiedzy – wzór 
oferenta – dla każdego zadania oddzielnie 

b) wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie 
szkolenia (po egzaminie końcowym) – jeden egzemplarz bez względu na ilość zadań, na które 
składana jest oferta. 

c) Oświadczenie o – jeden egzemplarz bez względu na ilość zadań, na które składana jest oferta. 
● zapewnieniu niezbędne narzędzia do szkolenia on-line zawierające nazwę 

platformy/oprogramowania/narzędzia oraz fakt jej bezpłatnego udostępnienia 
uczestnikom w trakcie szkolenia 

● dostarczeniu narzędzia do badania poziomu wyjściowego ucznia, które musi być zdalne 
i obiektywnie badać wiedzę na etapie kwalifikowania ucznia do grupy szkoleniowej 

● braku zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
Urzędu Skarbowego 
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3. Wykaz kadry merytorycznej (wraz z CV) oraz doświadczeniem stanowiący Załącznik nr 3 Zapytania 
Ofertowego  – dla każdego zadania oddzielnie 

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania stanowiący załącznik nr 4 do 
Zapytania Ofertowego. – jeden egzemplarz dla całej oferty. 

 
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
14.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z 
prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm. 
 
14.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
14.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
15. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY  
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie  w następujących okolicznościach:  

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie, jak 
również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu 
płatności jest konieczna, 
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ 
na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego lub 
uczestników projektu, 
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na 
zmianę okresu realizacji projektu lub ze względu na interes Zamawiającego nie będzie możliwości 
realizacji przedmiotu zamówienia w założonym terminie. 
 

16. INFORMACJE DODATKOWE 
 
16.1  Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
16.2  Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
 
16.3  Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 
 
16.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w 
postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 
 
16.5  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości i/lub części 
bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą. 
 
16.6 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 5 dni od wezwania do podpisania umowy 
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oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była 
następna w kolejności. 
 

16.7   Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

16.8 Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
 

16.9  Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 26.02.2021 roku 
mailowo na adres a.peldiak@firs.org.pl lub  telefonicznie 578 604 958, 71 72 42 298 

 
16.10 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 

17. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
 
17.1 Zamawiający informuje, że umowa, przedmiotem której będzie świadczeniu usług objętych niniejszym 
zapytaniem ofertowym, będzie przewidywała kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

17.2 Przewidujące karę umowną w wysokości do 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy: 

- w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami 
umowy oraz bez zachowania należytej staranności (przy czym wysokość kary będzie stopniowalna 
proporcjonalnie w zależności od poziomu realizacji wskaźników); 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  
- za opóźnienie w realizacji usług - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

 
17.4 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

17.5 Określające Wykonawcę jako podmiot, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
17 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
18.1 Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
RODO: 

a.  Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
 

18.2 Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu 
 
18.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji 
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cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.  (zapytanie ofertowe nr 04/2021/CM) prowadzonym w 
ramach zasady konkurencyjności,  
 
18.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
 
18.5 posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników) 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego),   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 

18.6 nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 
- Załącznik nr 2A_Formularz ofertowy  dla Zadania 1 
- Załącznik nr 2B_Formularz ofertowy  dla Zadania 2 
- Załącznik nr 2C_Formularz ofertowy  dla Zadania 3 
- Załącznik nr 3_ Wykaz kadry merytorycznej 
- Załącznik nr 4_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
- Załącznik nr 5_ Standard wymagań kompetencji cyfrowych dot. Działania 3.2 „innowacyjne rozwiązania 

na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa 2014-
2020) 

 


