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Nr postępowania: WPR-F.042.23.21.07.2020  Sieradz, 17 stycznia 2022 roku 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE 

Gmina Miasto Sieradz zaprasza do składania ofert na realizację usług szkoleniowych na potrzeby 

rekrutacji do projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021” współfinansowanego w ramach 

Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.08.03.01-10-0009/20-00 

CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Miasto Sieradz 

plac Wojewódzki 1 

98-200 Sieradz 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń grupowych i indywidualnych dla max. 

35 osób pozostających bez pracy, które planują otworzyć własną działalność gospodarczą. 

2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia szkolenia dla 2 grup uczestników/czek w formie stacjonarnej, 

umożliwiającego uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu, w wymiarze 32 godzin 

dydaktycznych dla jednej edycji szkolenia (łącznie 64 godziny dydaktyczne), 

obejmującego następujące zagadnienia: 

1) Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności (8h) 

- formy prowadzenia działalności 

- koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców 

- ustawa Prawo przedsiębiorców 

- procedura rejestracji firmy (w tym on-line), wypełnianie wniosku CEIDG, 

2) Podatki i daniny publiczno - prawne (4h) 

- formy opodatkowania (podatek dochodowy, VAT) 

- systemy rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej 

- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

3) Podstawy prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie (4h)  

- dokumenty księgowe 

- książka przychodów i rozchodów 

- kasy fiskalne 

4) Nowoczesny marketing i reklama w firmie (8h)  

- zasady przygotowania materiałów reklamowych 

- dobór optymalnych narzędzi marketingu 

- marketing internetowy (w tym social media) 

- pozyskiwanie klientów 

5) Zasady przygotowania własnego biznesplanu (8h) 

- podstawowe pojęcia dot. planowania i tworzenia biznesplanu 
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- elementy biznesplanu, w tym opracowanie wizji i misji planowanego 

przedsięwzięcia 

- analiza SWOT (przykłady i ćwiczenia) 

- prognoza sprzedaży (przykłady i ćwiczenia) 

- cena, promocja i dystrybucja (przykłady) 

- budowa planu finansowego; 

b) przeprowadzenia szkolenia indywidualnego w formie stacjonarnej, umożliwiającego 

uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do przygotowania biznes planu, w wymiarze 

4 godzin zegarowych dla każdego/ej uczestnika/czki – łącznie max. 140 godzin zajęć (ilość 

godzin szkoleń indywidualnych może ulec zmianie tzn. zmniejszeniu, ze względu na 

specyfikę projektu np. rezygnację uczestnika/czki z udziału w projekcie - wynagrodzenie 

wypłacone będzie za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin zajęć); 

c) opracowania materiałów szkoleniowych z zachowaniem zasady równości płci, z 

uwzględnieniem wymogów zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”; 

d) zapewnienia materiałów biurowych podczas szkoleń grupowych dla wszystkich 

uczestników/czek w postaci teczki, długopisu, notesu; 

f) zbadania efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu 

(zgodnie ze ”Standardem wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP-10-001/20” z 

września 2020 roku, wydanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) i sporządzenia 

podsumowania przeprowadzonych pomiarów w formie raportu końcowego; 

g) wystawienia i przekazania uczestnikom/czkom zaświadczeń o zakończeniu udziału w 

szkoleniu. 

3. Zajęcia grupowe mogą trwać max. 8 godzin dydaktycznych dziennie. Zajęcia indywidualne 

mogą być realizowane w rozbiciu na dwa lub trzy spotkania – w zależności od potrzeb 

uczestników/czek. Szkolenia stacjonarne mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. 

4. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni salę szkoleniową na terenie Sieradza, dostępną 

dla osób z niepełnosprawnościami, spełniającą wymagania określone w §6 ust. 1 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

5. Zajęcia realizowane będą w reżimie sanitarnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami np. 

noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, dezynfekcja i wietrzenie sal, przestrzeganie dystansu 

społecznego. 

6. Po zakończonych szkoleniach Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

wypełniony dziennik szkoleń, listy obecności podpisane przez uczestników/czki, karty 

szkoleń indywidualnych oraz inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego. 

7. Podczas realizacji stacjonarnych szkoleń grupowych, Zamawiający zobowiązuje się 

zapewnienia cateringu w postaci tzw. bufetu kawowego oraz obiadu dla uczestników/czek 

zajęć oraz trenera. 

8. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią koronowirusa 

uniemożliwiających realizację szkoleń w sposób stacjonarny lub w uzasadnionych 

przypadkach w odniesieniu do szkoleń indywidualnych, Wykonawca zorganizuje zajęcia w 

sposób zdalny (online). 

9. Szkolenie przeprowadzone w formie zdalnej musi być przeprowadzone na poziomie 

porównywalnym do usług stacjonarnych - praca zdalna nie może się ograniczać do 

przekazania uczestnikom/czkom szkolenia materiałów i ich ewentualnego zweryfikowania. 

Usługa szkoleniowa musi być przeprowadzana w czasie rzeczywistym tzn. z wykorzystaniem 
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połączeń on-line w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie 

umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia.  

10. W przypadku realizacji szkoleń w formie zdalnej Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) opracowania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej np. e-podręczników, 

plików dokumentów przygotowanych w ogólnie dostępnym formacie, materiałów VOD; 

b) zapewnienia rozwiązań technicznych umożliwiających uczestnikom/czkom 

 w pełni zrealizować zakładany program usługi (tj. platforma/komunikator, za 

pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa), określenie minimalnych wymagań 

sprzętowych, jakie musi spełniać komputer uczestnika/czki lub inne urządzenie do zdalnej 

komunikacji, minimalnych wymagań dotyczących parametrów łącza sieciowego, jakim 

musi dysponować uczestnik/czka, niezbędnego oprogramowania umożliwiającego 

uczestnikom/czkom  dostęp do prezentowanych treści i materiałów; 

c) rejestrowania/ nagrywania całości usługi szkoleniowej grupowej realizowanej zdalnie - 

nagranie musi być oznaczone dokładnym czasem przeprowadzenia usługi, musi być 

udostępnione w formacie umożliwiającym jego odtworzenie za pomocą ogólnie 

dostępnego, darmowego oprogramowania; 

d) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wygenerowanego z systemu potwierdzenia 

obecności uczestników/czek usługi; dokument ten będzie niezbędny do rozliczenia 

przeprowadzenia szkolenia; 

e) umożliwienia prowadzenia monitoringu usług zdalnych poprzez udzielenie 

Zamawiającemu dostępu do usługi. 

11. Szkolenia indywidualne w formie zdalnej mogą odbywać się od poniedziałku do soboty – 

zgodnie z potrzebami uczestników/czek i dostępnością trenera/ów.  

 

III. Termin realizacji zamówienia:  

W ciągu max. 30 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług. 

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku, gdy z przyczyn 

organizacyjnych, siły wyższej lub innych powodów, zachowanie ww. terminu okaże się 

niemożliwe. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Wykonawca jest podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego 

przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową realizację 

zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

4. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny umożliwiających przeprowadzenie 

szkoleń w formie stacjonarnej lub zdalnej.  

5. Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia 

posiadającą/ymi: 

a) wykształcenie wyższe,  

b) w przypadku szkoleń grupowych - minimum roczne udokumentowane doświadczenie 

trenerskie w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym doświadczenie w 

tematyce zbieżnej z tematyką szkolenia, na które jest składana oferta w postaci 

zrealizowania minimum 60 godzin szkoleń, 
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lub/ i 

w przypadku szkoleń indywidualnych - minimum 2-letnie udokumentowane 

doświadczenie w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako 

trener/doradca/konsultant finansowy w zakresie tworzenia biznesplanów. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty: 

a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego; 

b) wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

c) oświadczenie o braku powiązań wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań, wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie 

zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, potwierdzające spełnienie 

warunków o których mowa w punkcie IV.5 niniejszego zapytania ofertowego np. dyplom 

ukończenia szkoły wyższej, referencje ze wskazaniem tematyki szkolenia, terminu i 

liczby zrealizowanych godzin, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na etapie 

zawierania umowy z Zamawiającym.  

3. Wykonawca określi cenę ryczałtową, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację 

przedmiotu zamówienia w całości. 

4. Oferta i oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę 

nagłówkową firmy.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 

VI. Kryteria oceny oferty: 

1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, wg następujących kryteriów: 

a) kompletność oferty, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V.1 niniejszego 

zapytania; 

b) poprawność dokumentów tj. uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oferty (w tym 

dat, miejscowości, podpisów, pieczęci – jeśli dotyczy, potwierdzenia za zgodność z 

oryginałem); 

c) spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie 

IV niniejszego zapytania; 

d) zgodność oferty z treścią opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród  

ofert które nie zostaną odrzucone i spełniają  wymogi formalne określne powyżej. 

3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami:  

łączna cena oferty – 100% – weryfikacja na podstawie załącznika nr 1 do zapytania 

ofertowego; 

oferta z najniższą ceną łączną otrzyma 100 pkt;  
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pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru: 

  C min 

P =----------------------- x 100   C min – najniższa zaoferowana cena 

  C n     C n – łączna cena oferty badanej 

P - liczba punktów przyznana ofercie 

wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która zdobyła największą liczbę 

punktów. 

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający 

ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia i w ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, w 

szczególności gdy cena zamówienia przekracza wartość środków jaką Zmawiający 

przeznaczył na jego realizację.  

 

VII. Forma i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem e-maila: pracuj@sieradz.eu (w postaci skanów 

podpisanych dokumentów) z informacją w temacie wiadomości „OFERTA - 

SZKOLENIE”, w terminie do dnia 21 stycznia 2022 roku do godziny 15.00. Oferta 

złożona po terminie wskazanym wyżej zostanie odrzucona. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie: 

− możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym, 

− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn oraz bez 

ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,  

− możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli w toku postępowania lub badania ofert 

ujawniona zostanie wada prawna lub merytoryczna w dokumentacji postępowania, 

która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty w sposób gwarantujący 

konkurencyjność,  

− prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez 

podawania przyczyn.   

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.  

3. Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy, nie dłużej niż 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 

4. Jeżeli złożona oferta nie zawiera dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym. 

5. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

6. Szkolenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia są finansowane w 100% ze 

środków publicznych. 

mailto:pracuj@sieradz.eu
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XI. Osoba uprawniona do kontaktu: 

Beata Rybak 

tel. 43 826 61 48, e-mail: pracuj@sieradz.eu  

 

XII. Klauzula RODO: 

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których 

dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

b) Minister właściwy ds.  rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych 

przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację 

programów operacyjnych”. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 - iod@lodzkie.pl  

b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie 

teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”: 

iod@miir.gov.pl  

lub adres poczty iod@umsieradz.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Pracuj u siebie! – 

edycja 2021”, w ramach którego finansowane jest zamówienie. 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

5. Odbiorcą danych jest: 

a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

b) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 

Łódź, 

c) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 

Łódź, 

d) Beneficjent realizujący Projekt  - Gmina Miasto Sieradz,  

e) podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 

18 RODO. 

9. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

mailto:pracuj@sieradz.eu
mailto:iod@lodzkie.pl
mailto:iod@umsieradz.pl
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10. Konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości zawarcia umowy w ramach 

Projektu. 

11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowania. 

 

XIII. Załączniki:  

1. Formularz oferty 

2. Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  

3. Oświadczenie o braku powiązań 

 


