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Łagów, dn. 04.04.2019 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/KP/2019 

na „Przeprowadzenie szkoleń z prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw 

w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu 

współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” zgodnie z niniejszym zaproszeniem. 

 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

26-025 Łagów; ul. Rynek 26 

tel. 41 30 74 938, fax 41 30 74 938, e-mail biuro@lgd-srws.pl 

NIP: 657 280 08 51 

REGON: 260250824 

 

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

2.1 Wspólny słownik CPV 

80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

39162100-6 - Usługi przygotowania pomocy dydaktycznych 

 

2.2 Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Realizacja 7 cykli szkoleń pn. „Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw”. Na 

każdy z cykli składają się następujące szkolenia: 

• Aspekty prawne prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw (8h), 

• Koszty uruchomienia małej przetwórni (8h), 

• Dostawcy i rynki zbytu (8h), 

• Finansowanie uruchomienia małej przetwórni (8h). 

b) opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych z danego zakresu dla 

Zleceniodawcy (1 egzemplarz) w formie elektronicznej zgodnego z ustalonym 

Programem szkolenia (po podpisaniu umowy, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia); 

2.3 Prowadzenie szkoleń w uzgodnionych z Zamawiającym, terminach i o określonym 

zakresie tematycznym. 
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2.4 Przewidywana liczba osób objętych szkoleniami wynosi 70 tj. 10 osób na cykl. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału większej liczby osób.  

2.5 Miejsce realizacji szkoleń: Szkolenia odbędą się w Lokalnym Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w Łagowie, a w szczególnych przypadkach, w celu ułatwienia 

dojazdu uczestnikom, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na obszarze 

działania LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

2.6 Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu. 

2.7 Zamawiający przeprowadzi rekrutację, zapewni salę, poczęstunek dla uczestników 

i materiał szkoleniowy. 

2.8 Płatność za usługę, o której mowa w pkt. 2.2, nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury w terminie 14 dni od jej dostarczenia. 

2.9 Faktury, o których mowa w pkt. 2.8 Wykonawca może wystawić w trakcie realizacji 

usługi po zakończenieu każdego z przeprowadzonych cykli szkoleń. 

 

 

III. Termin realizacji zamówieni 

3.1 Szkolenia odbywać się w miesiącach kwiecień-listopad 2019 r. Po ustaleniu 

proponowanych terminów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz po 

przeprowadzeniu skutecznej rekrutacji min. 10 osób na każdy z cykli szkoleń przez 

Zamawiającego.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

4.1 O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się: 

a) osoby fizyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia – do udziału 

w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie wyższe, 

udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie tematycznym przewidzianym 

w pkt. 2.2.a, minimum 2 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.  

b) podmioty gospodarcze, które do realizacji przedmiotu zamówienia dysponować będą 

personelem spełniającym w/w wymagania. 

 

4.2 Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy: 

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 

b) zaoferują zrealizowanie usługi określonej w pkt. 2.2 za kwotę większą od kwot 

zabezpieczonej przez Zamawiającego i wynikającej z realizacji projektu współpracy 

„Kreator Przedsiębiorczości” zawartej z Województwem Świętokrzyskim. 

 

V. Kryteria oceny ofert, ich waga, sposób przyznawania punktacji: 

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

 

1. Cena – 75% 
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Oferowana cena brutto. 

 

Liczba uzyskanych 

punktów 
= 

Najniższa oferowana cena brutto wśród ważnych ofert 
x 75 % 

Oferowana cena brutto badanej oferty 

 

 

2. Doświadczenie – 25 % 

 

Punkty za kryterium „doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem 

zamówienia” obliczane są wg następującego wzoru:  

do 2 lat – 0pkt. 

powyżej 2 lata do 3 lat – 10 pkt.  

powyżej 3 lat - 20 pkt. 

 

dodatkowo oferty szkoleń realizowane przez osoby prowadzące co najmniej rok przetwórnie 

owoców lub warzyw otrzymają 20 pkt 

 

 

Liczba uzyskanych 

punktów 
= 

Liczba uzyskanych punktów badanej oferty 
x 25 % 

Najwyższa liczba punktów wśród badanych oferty 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów za 

kryteria Cena i Doświadczenie.   

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 

4. Oferta jest składana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w języku polskim. 

5. Oferta musi być sporządzona w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem lub 

nieścieralnym atramentem). 

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego z załączonymi wydrukami.  

8. Do oferty należy dołączyć życiorys zawodowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

9. Do oferty należy dołączyć proponowany program szkolenia. 

10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub 

nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony 

napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 
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11. Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

12. Informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać: w biurze Stowarzyszenia 

(26-025) Łagów ul. Rynek 26. pod nr tel. 41 30 74 938. 

 

VII. Wymagane dokumenty 

1. Formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego). 

2. Życiorys zawodowy (wzór stanowi zał. nr 2 do zapytania ofertowego). 

3. Program szkolenia. 

 

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać nie później niż do dnia: 18.04.2019 r. do godz. 15:30 

Miejsce składania ofert: biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej (26-025) 

Łagów; ul. Rynek 26 w godz. 7:30 – 15:30 

Oferty można składać osobiście lub drogą: pocztową/kurierską/e-mail. Za datę wpływu uznaje 

się dzień i godzinę wpływu do Beneficjenta (nie będzie brana pod uwagę data stempla 

pocztowego). 

Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 

 

IX. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi 

wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej 

z ofert w szczególności w przypadku braku wystarczających środków. 

3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, ani reguły dot. przeprowadzenia Zapytania 

ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

 

 

…………………………… 

(podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert nr 1/KP/2019 

 

………………………………. 

(miejscowość i data) 

 

……………………………………… 

(pieczęć wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do zaproszenia do skøadania ofert nr 1/KP/2019 

 

I. Zamawiający: 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Adres: 26-025 Łagów; ul. Rynek 26 

 

 

II. Wykonawca: 

Nazwa:   …………………………………… 

 

Adres:    …………………………………… 

 

Nr Tel./adres e-mail:  …………………………………… 

 

Osoba do kontaktów: …………………………………… 

 

NIP/Regon:   …………………………………… 

 

 

III. 

 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie szkoleń z prowadzenia małej 

przetwórni owoców i warzyw w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” 
z dnia 04.04.2019 r. oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania 

ofertowego. 

 

Wartość brutto za godzinę szkoleniową ……………………… zł/godz. 

(słownie brutto zł ……………………………………………………………………………...). 

 

 

Wartość brutto całego zamówienia/Cena brutto całego zamówienia wynosi:  

Stawka brutto zł/godz x 32 godz./cykl x 7 cykli = ………………………………..……..zł.;  

 

(słownie brutto zł ……………………………………………………………………………...). 
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2. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym 

w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

6. Oświadczam(y), że termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

…………….. (min. ……….. dni, max. 30dni). 

7. Do formularza ofertowego dołączam program szkolenia. 

 

 

…………………………………… 

(Podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert nr 1/KP/2019 

 

Życiorys zawodowy 

1. Nazwisko: _________________________________ 

2. Imię: ______________________________________ 

3. Data urodzenia: _____________________________ 

4. Wykształcenie: ______________________________ 

5. Tematyka szkoleń/doradztwa zawodowego zbieżnego z tematyką zapytania: 

-  

- 

6. Kwalifikacje (związane z tematyką zapytania):  

- 

- 

7. Doświadczenie zawodowe: 

Daty: od (m-c/rok) do 

(m-c/rok) 

Miejsce Firma/Instytucja Stanowisko 

    

Opis obowiązków: 

 

8. Dodatkowe informacje (np. publikacje, odbyte szkolenia, dodatkowe umiejętności, itp.) 

- 

- 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

oraz udostępnienie dla potrzeb monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu współpracy „Kreator 

Przedsiębiorczości” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 

U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy będzie 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26, 26-025 Łagów. 

 

____________________________________           

(Data i podpis) 

 

 


