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Zapytanie ofertowe z dnia 7.07.2014 

 
 
 

 

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje–lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym firma T-Matic Grupa Computer Plus - poszukuje Wykonawców zdolnych 
do realizacji w/w usług: 
 
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych:  

 Opiekun osoby starszej 
 Opiekunka dziecięca domowa 

zakończonych certyfikacją  w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC) 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
80500000-9 Usługi szkoleniowe 
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
 
Wybór Wykonawcy będzie dokonany zgodnie z procedurą Zasady konkurencyjności określonej w Sekcji 3.1.3.1 
Podsekcja 1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL / NSRO 2007-2013” Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 01.07.2013 r. bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w okresie od podpisania umowy 
do 31.01.2015r., w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” następujących kursów zawodowych:  
 
Opiekun osoby starszej 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu dla jednej grupy uczestników (10 osób) zgodnie z wymogami 
określonymi przez standard Vocational Competence Certificate (VCC) w tym zakresie, tzn. przy uwzględnieniu 
wymogów w zakresie programu szkolenia, wytycznych dotyczących wyposażenia sali szkoleniowej oraz sali 
egzaminacyjnej, materiałów dydaktycznych oraz egzaminu. 
 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy niezbędnej do podjęcia zatrudnienia na stanowisku 
opiekuna osoby starszej, tzn. informacji w zakresie: psychologii, socjologii, opieki, prawa i terapii zajęciowej. Po 
ukończeniu kursu absolwent powinien posiadać kompetencje do: skutecznego wspierania osoby starszej w 
funkcjonowaniu psycho-społecznym, prowadzenia twórczych zajęć rozwojowych, sprawowania opieki, 
udzielania pomocy w czynnościach dnia codziennego, wykonywania podstawowych czynności opiekuńczych i 
higienicznych. 
 
Wymagana liczba godzin szkolenia wynosi 228, w tym: 69 godzin teorii, 69 godzin praktyki, 30 godzin IT, 60 
godzin języka obcego branżowego (j. angielski lub j. niemiecki). Kurs powinien być realizowany metodą 
warsztatową i przygotowywać uczestników do egzaminu certyfikacyjnego w standardzie Vocational 
Competence Certificate (VCC). Wykonawca powinien zrealizować program szkolenia zgodny z procedurą 
certyfikacji Vocational Competence Certificate (VCC), tj. z uwzględnieniem następujących tematów zajęć: 

a. Aspekty psychologiczne w pracy z osobami starszymi 



 
 
 

 
 
 

b. Kompetencje społeczne w pracy z osobami starszymi 

c. Kompetencje opiekuńcze w pracy z osobami starszymi 

d. Kompetencje prawne w pracy z osobami starszymi 

e. Kompetencje  informatyczne – j. angielski lub j. niemiecki w pracy z osobami starszymi 
(- język branżowy będzie określony na etapie / po przeprowadzonej analizie predyspozycji zawodowych 
uczestników rekrutowanych do  projektu/szkolenia „Opiekun osób starszych) 

              
Opiekunka dziecięca domowa 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu dla jednej grupy uczestników (10 osób) zgodnie z wymogami 
określonymi przez standard Vocational Competence Certificate (VCC) w tym zakresie, tzn. przy uwzględnieniu 
wymogów w zakresie programu szkolenia, wytycznych dotyczących wyposażenia sali, wytycznych dotyczących 
wyposażenia sali egzaminacyjnej, materiałów dydaktycznych oraz egzaminu.  
 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy niezbędnej do podjęcia zatrudnienia na stanowisku 

opiekunki dziecięcej domowej. Szkolenie powinno zapewnić wyposażenie w potrzebne umiejętności i wiedzę z 

zakresu: psychologii rozwojowej, promocji i profilaktyki zdrowia, pielęgnacji ,opieki i wychowania dziecka, 

prawnych aspektów pracy opiekuna dziecięcego oraz języka angielskiego. 

Wymagana liczba godzin szkolenia wynosi 240, w tym: 60 godzin teorii, 90 godzin praktyki, 60 godzin języka 
obcego branżowego (język angielski). Kurs powinien być realizowany metodą warsztatową i przygotowywać 
uczestników do egzaminu certyfikacyjnego w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC).   
 
Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować co najmniej obszary:  

a. Kompetencje zdrowotne w pracy z małymi dziećmi 

b. Kompetencje wychowawcze w pracy z małymi dziećmi 

c. Kompetencje artystyczne w pracy z małymi dziećmi 

d. Kompetencje zawodowe w pracy z małymi dziećmi 

e. Kompetencje prawne w pracy z małymi dziećmi 

f. Kompetencje językowe / j. angielski w pracy z małymi dziećmi 
 

Obowiązki Wykonawcy: 

 W ramach organizacji i realizacji zajęć Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie 
szkoleń oraz zapewnienie trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do 
prowadzenia zajęć oraz egzaminów w standardzie Vocational Competetnce Certificate (VCC).   

1. Po zakończeniu szkolenia, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi możliwość podejścia do 
egzaminu i uzyskania certyfikatu Vocational Competence Certificate (VCC). 

2. W ramach organizacji i realizacji zajęć Wykonawca ma obowiązek zapewnić indywidualne materiały 
szkoleniowe (jeden komplet dla każdego uczestnika + jeden egzemplarz dla Zamawiającego) 
odpowiadające zakresowi merytorycznemu zajęć, które na pierwszych zajęciach przekaże każdemu z 
uczestników na własność. 

3. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i w oparciu o przekazane przez niego materiały będzie 
realizował działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, polegające na m. in.: oznaczeniu pomieszczeń, w których realizowany będą zajęcia 
plakatami z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z logo POKL i UE); umieszczaniu logo i nazwy projektu, logo 
POKL i UE oraz informacji o współfinansowaniu projektu z EFS na dokumentach takich jak: 
korespondencja dotycząca projektu, materiały dydaktyczne, listy obecności, ankiety ewaluacyjne itp. 

4. Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zajęć, którzy wzięli udział w co najmniej 80% czasu zajęć, 
zaświadczenia o ukończeniu zajęć potwierdzające ukończenie zajęć oraz udział w projekcie. Na 
zaświadczeniach powinny zostać umieszczone właściwe oznaczenia graficzne: logo i nazwy projektu, 
logo POKL i UE wraz z tekstem opisującym zaangażowanie środków UE w projekcie. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zapoznania się przed rozpoczęciem zajęć (a w trakcie ich realizacji kontroli) z 



 
 
 

 
 
 

warunkami oferowanymi przez Wykonawcę. W przypadku, gdy oferowane warunki będą odbiegać od 
wymogów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w ciągu 3 dni roboczych 
od przekazania pisemnej informacji na temat uchybień, pod sankcją wypowiedzenia umowy na 
realizację zamówienia. 

5. dokumentowanie kursów zawodowych (dzienniki zajęć, listy obecności uczestników i inne dokumenty 
niezbędne do prawidłowej dokumentacji realizacji projektu na wzorach przekazanych przez 
Zamawiającego/Kierownika Projektu) 

6. dostarczenie harmonogramu zajęć 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia 
 
Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale szkoleniowe na potrzeby przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych. Po stronie Wykonawcy pozostaje organizacja miejsca gdzie odbywały się będą zajęcia 
praktyczne. Dotyczy to również sprzętu i materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia 
 

Ponadto przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy usługach 

szkoleniowych, 
b) świadczenia usług w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
c) stosowania się do uregulowań i standardów obowiązujących u Zamawiającego, 
d) przestrzegania norm dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, przepisów   

dotyczących prawa autorskiego, 
e) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego, 
f) udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z zamówieniem Zamawiającemu oraz organom 

dokonującym kontroli Projektu na każde ich żądanie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia złożenia 
takiego żądania, w tym w szczególności umożliwienie wglądu do dokumentów finansowych, przez okres 
wynikający z przepisów prawa krajowego. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

- posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń: o udzielenie zamówienia może się ubiegać 
Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował z należytą starannością min. 2 
kursy zawodowe dla grupy liczącej co najmniej 8-12 osób i liczbie godzin szkolenia, co najmniej 100 
godz. Każde szkolenie powinno obejmować zajęcia praktyczne oraz teoretyczne   

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. 

 
W celu zapewnienia należytej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien posiadać  
upoważnienie do przeprowadzania kursów/ szkoleń w standardzie VCC lub i egzaminowania uczestników 
szkoleń w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC).   
 
Udokumentowaniem upoważnienia do prowadzenia kursów/ szkoleń w standardzie Vocational Competence 
Certificate (VCC) jest wpis na liście Akademii VCC na stronie internetowej Fundacji Vocational Competence 
Certificate (VCC) (http://vccsystem.pl/pl/academy-list.html) 
 
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/podmioty, powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 
(przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy z oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako 
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji 
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli). 
 
Kryteria oceny oferty:  
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące 
kryterium: cena za godzinę szkolenia brutto w PLN (w każdej części osobno) - 100% (100 pkt.) 
 

http://vccsystem.pl/pl/academy-list.html


 
 
 

 
 
 

W ramach kryterium  maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza 
oferta według wzoru: 
 

Cena najniższa 
Cena = ------------------------- x 100 pkt. 

Cena oferty badanej 
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone 
wyżej kryterium. 
 
Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę 
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do 

reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej 
czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.  

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, zamawiający prosi o załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

4. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi/dotyczy szkoleń 
zawodowych. 

5. Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć szczegółowy zakres tematyczny szkoleń –  Program: 
Opiekun osoby starszej / Opiekunka dziecięca domowa 
 

 
 
Kontakt: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów  w sprawie niniejszego zapytania jest: 
Małgorzata Jaworska – Kierownik Projektu, e-mail: malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl 
tel. 85 74 89 102 lub 781-408-270 
 
Data i miejsca złożenia oferty: 
Ofertę podpisaną przez osoby upoważnione do wystąpienia w imieniu Wykonawcy należy przesłać w formie 
pisemnej na adres: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok z dopiskiem 
„Oferta dot. projektu „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” w terminie do 22.07.2014 do godz. 15.00 
Oferty , które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 
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