
 
 
 
 

 

Białystok, dn. 23.12.2016r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczące wyłonienia trenera do przeprowadzenia części teoretyczno – praktycznej szkolenia 
„Grafika komputerowa” w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu” 
RPMA.10.03.4-14-2129/15-00 o wartości powyżej 3 000 euro netto do kwoty, której wartość 
wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro. 
 

1. Zamawiający 

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.; ul. Malmeda 1;  15-440 Białystok   
Tel. (85)74-89-132  Fax. (85) 74-89-101 
 
2. Opis przedmiotu  Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie trenera do przeprowadzenia zajęć z 
programów graficznych dla 10 uczestników projektu w wymiarze 80 godzin dydaktycznych podczas 
szkoleń organizowanych przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach projektu pn. „Doskonalenie 
zawodowe kluczem do sukcesu” Nr RPMA.10.03.4-14-2129/15-00 w ramach Priorytetu X Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie i 
doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województw 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Kod CPV zamówienia:  
  80500000-9 – Usługi szkoleniowe 
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  

 

3. Termin wykonania zamówienia 

Trener jest zobowiązany wykonać zamówienie w okresie: styczeń 2017r.– marzec 2017r. Zastrzegamy 
możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

Do składania wyceny zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki. 
 
1. Posiadają odpowiednie wykształcenie (tj. wykształcenie wyższe lub zawodowe w danej 

dziedzinie) oraz min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na programach 
graficznych.  

 

Przez wykształcenie równoważne rozumie się wykształcenie o zbliżonym zakresie przedmiotowym do 
dziedziny prowadzonego szkolenia.. Przez doświadczenie równoważne rozumie się doświadczenie o 
zbliżonym zakresie przedmiotowym do programów graficznych. Przez „min. dwu letnie 
doświadczenie zawodowe rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu 
obowiązków jako trenera w przeciągu ostatnich 5 lat. 

 



 
 
 
 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Wykonawca zobowiązany jest wraz wyceną przedłożyć Zamawiającemu dyplom/świadectwo 
ukończenia właściwych studiów oraz właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 
dotyczącego doświadczenia (m. in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/ umów 
cywilno-prawnych itp.) wraz z CV. 

 
2. Posiadają doświadczenie trenerskie tj. zrealizowali minimum 120 godzin szkoleń/kursów z 

zakresu programów graficznych.  
 
Przez szkolenia/kursy równoważne rozumie się usługi szkoleniowe o zbliżonym zakresie 
przedmiotowym do szkoleń/kursów z zakresu programów graficznych. Przez „minimum 120 godzin 
szkoleń/kursów” rozumie się: zaangażowanie w Wykonywaniu obowiązków trenera 
/wykładowcy/szkoleniowca z zakresu programu programów graficznych w wymiarze 120 godzin w 
przeciągu ostatnich 3 lat.  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do formularza ofertowego musi wykazać, że wykonał 
takie usługi w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. Wykonawca zobowiązany jest 
do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. 
warunków (m. in. nazwa zrealizowanych szkoleń/kursów bądź ich opis muszą jednoznacznie 
wskazywać na ich równoważność. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
wyceny dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 

 
3. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

zdrowia na etapie realizacji zamówienia.  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 
4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 a Wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 



 
 
 
 

 

5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:  

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w 
postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna wycena poddana 
zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze wykonawcy będzie się kierować kryterium 
70% cena oraz kryterium 30% doświadczenie. 

 

Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert.  

 

L.p. Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium w % 

1.  Cena (C) 70% 

2. Doświadczenie (D) 30% 

 

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. 

Ważna wycena, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za 
najkorzystniejszą.  
Wykonawcy, których wyceny zostaną wybrane zostaną wezwani do podpisania umowy. 

 

5.1  Sposób oceny kryterium „Cena” (C) 

Sposób obliczania kryterium 70% cena.  
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  
C = (Cmin : C0) x 70  
 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana danej wycenie,  
Cmin – najniższa cena spośród ważnych wycen,  
C0 – cena obliczona badanej wyceny.  
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5.2  Sposób oceny kryterium „Doświadczenie” (D) 

Sposób obliczania kryterium 30% doświadczenie. 
Przez doświadczenie rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych, szkoleń przeprowadzonych z 
tematyki graficznej lub równoważnych zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech 
lat przed dniem złożenia wyceny. Przez doświadczenie równoważne rozumie się doświadczenie o 
zbliżonym zakresie przedmiotowym do zakresu programów graficznych.  
Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu programów graficznych lub 
równoważnych wypełnia tabelę: „Załącznik nr 2 Doświadczenie wykonawcy”, którą dołącza do 
wyceny. Maksymalne oceniane przez Zamawiającego łączne doświadczenie w realizacji szkolenia z 
zakresu programów graficznych lub równoważnych wynosi 120 godzin szkoleniowych. 



 
 
 
 

 

 

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:  
D = (D0 : Dmax) x 30  
gdzie:  
D – liczba punktów przyznana danej wycenie,  
D0 – doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej wyceny,  
Dmax – maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych wycen.  
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 
30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty  

Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązaniu są złożyć ofertę na 
którą składają się:  

 Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania 
ofertowego, 

 dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów oraz właściwe dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia (m. in. świadectwa pracy, 
referencje, kopie umów o pracę/ umów cywilno-prawnych itp.) oraz aktualne CV. 

 
Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną wycenę.  
2. Wycena musi być wypełniona w języku polskim.  
3. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia wyceny.  
4. Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi  
5. Wykonawca jest związany wyceną przez okres co najmniej 30 dni od daty wyceny.  

 
 
7. Termin i sposób składania ofert  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 02.01.2017 do godz. 15:00 
w formie elektronicznej na adres: agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl  
lub  faxem na numer: (85) 74 89 101  
lub pocztą: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.; ul. Malmeda 1; 15-440 Białystok  

Z dopiskiem: oferta na wyłonienie trenera programów graficznych w ramach projektu „Doskonalenie 
zawodowe kluczem do sukcesu”. 
 
 
8. Uwagi końcowe  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wycen częściowych. Wykonawca składając 
wycenę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania 
zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wycen wariantowych.  



 
 
 
 

 

3. Wycena ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu 
ofertowym i być złożona na wzorze wyceny dołączonym do niniejszego zapytania.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podawania przyczyny.  

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu wyceny jest decyzją ostateczną.  
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

7. Zamawiający może w toku badania i oceny wycen żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 
dokumentów dotyczących treści złożonych wycen.  

8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście wyceny oczywistych omyłek 
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności 
co do kwoty wyceny, za cenę wyceny Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

9. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:  
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 

przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów wytycznych programowych, 
wytycznych horyzontalnych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu 
zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia 
wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie;  

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;  

c) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 
przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi 
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;  

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy;  

e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;  

10. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o 
przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i 
wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu.  

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w 
zakresie:  
a) Terminu realizacji umowy;  
b) Harmonogramu realizacji umowy;  
c) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;  
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych 
na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w 
nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);  

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 
zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do 
umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: 
agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl lub telefonicznie nr tel. (85) 74 89 132.  



 
 
 
 

 

Załącznik nr 1  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
T-Matic Grupa Computer Plus na terenie województwa mazowieckiego, w miejscowości Ostrołęka  w 
ramach realizacji projektu „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu” planuje realizację 
szkolenia dla Uczestników Projektu z zakresu „Grafika komputerowa”. 
 
Minimalna liczba grup z zakresu programów graficznych - 1 gr. Liczba uczestników w grupie:  10 UP.  
 
Szkolenie będzie realizowane w terminie: styczeń 2017r.– marzec 2017r., w godzinach 9:00-16:00. 
Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.  
Liczba godzin dydaktycznych przewidzianych w ramach szkolenia wynosi 80h.  
Planuje się realizację jednego szkolenia w systemie weekendowym (sobota-niedziela). Grupą 
beneficjentów ostatecznych będą osoby pracujące.  
Ilość spotkań przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 12 dni. Szkolenia będę realizowane 
powyżej 6h dydaktycznych dziennie.  
Zastrzegamy możliwość zmiany systemu spotkań. 
 
Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut zajęć. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. 
  
Celem szkolenia jest podniesienie, uzupełnienie kwalifikacji z zakresu w/w szkolenia, oraz 
przygotowanie Uczestników Projektu do egzaminu zewnętrznego z zakresu Adobe.  

Przekazana treść zajęć będzie dostosowana do programu i wykształcenia UP. 

 

Zakres tematyczny szkolenia (80h): 

Moduł I: Corel Draw - 20h 
 Wiadomości wstępne.  
 Rysowanie i edycja obiektów. 
 Kontur i wypełnienie.  
 Wypełnienie. Rysowanie linii o różnych kształtach i rozmiarach. Krzywe Bezier’a.  
 Przekształcanie obiektów na krzywe.  
 Rozmieszczenie. Zaawansowana edycja krzywych.  
 Kształtowanie obiektów. Rysunki złożone.  
 Tworzenie niestandardowych grotów, strzałek, deseni, symboli i wzorków 
 Organizowanie rysunku za pomocą warstw. 
 Tekst. Wypełnienie.  
 Efekty. Metamorfoza. Cień. Obrys. Głębia. Obwiednia. Przezroczystość. Zniekształcenie 
 Mapy bitowe. Skanowanie.  
 Wstawianie symboli i ich modyfikacja. 
 Style, szablony i teczka podręczna. Korzystanie z Clipartu 
 Publikowanie dokumentów w formacie PDF i z przeznaczeniem dla Internetu. 
 Ustawienia strony i drukowanie. Sposoby przygotowania pliku. Drukowanie do pliku 

 
Moduł II: Adobe Photoshop  – 20h 

 Konfiguracja ustawień programu 
 Praca z warstwami i "Obiektami Inteligentnymi" ("Smart Objects") 
 Praca z maskami warstw. 
 Sposoby tworzenia selekcji. 
 Wycinanie obiektów z tła. 



 
 
 
 

 

 Narzędzia rysunkowe i malarskie. 
 Wywoływanie i edycja zdjęć RAW. Tworzenie fotomontaży i panoram 
 Poprawianie jakość zdjęć. Retusz i stylizowanie fotografii 
 Praca z kanałami obrazu. Praca z filtrami 
 Wprowadzanie i edycja tekstu. 
 Zarządzanie barwą i profilami kolorystycznymi 
 Wykorzystanie funkcji "Kompozycja Warstw" ("Layer Comps") 
 Tworzenie i edycja ścieżek oraz obiektów wektorowych 
 Tworzenie własnej biblioteki próbek, kształtów wektorowych i pędzli 
 Automatyzacja pracy przy wykorzystaniu funkcji "Operacje" ("Actions") 
 Optymalizacja grafiki publikowanej w Internecie 
 Przygotowywanie pracy do profesjonalnego druku 

 
Moduł III: Adobe Illustrator – 20h 

 Preferencje pracy z programem i podstawowe ustawienia koloru 
 Grafika wektorowa 
 Tworzenie nowego dokumentu 
 Ekran, palety i narzędzia Illustratora 
 Tworzenie i edycja prostych kształtów wektorowych 
 Grupowanie i blokowanie obiektów, praca z grupą 
 Zaznaczanie obiektów; Edycja ścieżek 
 Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek 
 Tryby podglądu, linie pomocnicze 
 Narzędzia rysunkowe i ich opcje; Narzędzia malarskie i malowanie 
 Wykorzystanie narzędzia Blend Tool 
 Tworzenie i edycja ścieżek za pomocą narzędzia Pen Tool 
 Narzędzia transformacji i edycji ścieżek 
 Symbole w programie Illustrator; Import i praca z grafiką bitmapową 
 Praca z tekstem; Maskowanie 
 Wykorzystanie polecenia Live Trace; Wykorzystanie funkcji Live Paint 
 Dodawanie i edycja efektów; Tworzenie ilustracji wektorowych 
 Przygotowanie pracy do druku; Przygotowanie grafiki do publikacji w Internecie 

 
MODUŁ IV: Adobe InDesign – 20h. 

 Preferencje programu i dokumentu 
 Obszar roboczy. Praca z dokumentem 
 Ramki: narzędzia selekcji i selekcji zawartości; zmiana rozmiarów i kształtów ramek; obłamywanie 

grafiki tekstem 
 Praca z wątkami tekstu 
 Zagadnienia typograficzne 
 Automatyzacja pracy z tekstem 
 Kolo. Tabele 
 Tworzenie grafiki wektorowej 
 Praca z grafiką rastrową. Eksport pracy 

 

W związku z powyższym poszukujemy TRENERA gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz 
informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).  

Jeżeli trener, który złoży najlepszą ofertę, a nie będzie mógł zrealizować całości ww. zadań, a tylko 
część np. poprowadzenie części modułu w ramach szkolenia pod uwagę będą brane pozostałe oferty 
złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z zamówienia.  

 



 
 
 
 

 

 
Wymagania odnośnie trenera i zakresu obowiązków:  

1. Przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Grafika komputerowa”, dla 1 grupy 10 osobowej; 
2. Posiadania wykształcenia wyższego lub zawodowego w danej dziedzinie oraz min. 2 letnie 

doświadczenie zawodowe w zakresie grafiki komputerowej lub równoważne oraz 
doświadczenie trenerskie tj. zrealizowanie minimum 120 godzin szkoleń/kursów z zakresu 
programów graficznych  lub równoważnych.  

3. Przygotowania dodatkowych materiałów szkoleniowych, głównie ćwiczeń oraz innych 
informacji poruszanych za zajęciach dla uczestników projektu w formie elektronicznej do 
zapisania ich na pendrive. Istnieje możliwość wydruku tych informacji w formie skryptu.  

         Dodatkowe materiały przygotowane będą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, m.in.: będą drukowane dwustronnie lub nagrywane 
dodatkowo na płyty, zastosowany zostanie język wrażliwy na płeć oraz jeśli zaistnieje taka 
potrzeba, materiały dostosowane zostaną do osób niepełnosprawnych np. powiększona 
czcionka, kontrastowa barwa itp.;  

4. Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę na początku i na końcu 
szkolenia oraz weryfikację wiedzy uczestników po każdych zajęciach;  

5. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego;  
6. Dopilnowanie aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wszystkich UP (min. 80% frekwencji UP w 

zajęciach);  
7. Rozprowadzania wśród UP materiałów szkoleniowych i dydaktycznych przekazanych przez 

Zamawiającego; 
8. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego;  
9. Prowadzenia dokumentacji zawierającej m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, potwierdzenie 

odbioru cateringu, ankiety wypełnianej przez UP bezpośrednio po szkoleniach, protokół z 
przeprowadzonego egzaminu końcowego;  

10. Przekazywania w formie telefonicznej/e-mailowej lub bezpośrednio dla Zamawiającego, 
niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego 
rodzaju zaległości;  

11. Przed rozpoczęciem realizacji szkolenia weźmie udział w spotkaniu, zorganizowanym przez 
Zespół Projektu dotyczącym zasady równości szans w odniesieniu do projektu;  

12. Przed realizacją zajęć przeprowadzanych w weekend na terenie woj. mazowieckiego będzie 
odbierał sprzęt od Zamawiającego przed każdym dwudniowym spotkaniem, w którym 
realizowane są zajęcia i zwracał go po realizacji zajęć do siedziby Zamawiającego w terminie 
ustalonym z Zamawiającym.  

 

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.  

Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonywania umowy.  

Wykonawcy zobowiązują się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (w szczególności w 
zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin 
miesięcznie).  
 
 

W związku z tym informujemy o możliwości złożenia wyceny. 

 



 
 
 
 

 

 
Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTY 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

Pełne dane Oferenta wraz z adresem  
lub pieczęć firmowa 

 
Przedmiotem wyceny jest przeprowadzenie w województwie mazowieckim - 80 godzin 
dydaktycznych szkolenia o tematyce „Grafika komputerowa” dla 1 grupy 10 osobowej.  
 
Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po 
stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) jednej godziny dydaktycznej szkolenia 
wynosi: …………………… PLN  (słownie: ……………..……………………………………………….…… złotych).  
 
 
1. Podpisując niniejszą wycenę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w 
tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;  

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki 
w nim zawarte.  

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu. 
d) Cena wyceny ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia 

(w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z 
zawarciem umowy zlecenie). 

e) W przypadku uznania mojej wyceny za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania. 

g) Wszelkie dołączone do niniejszej wyceny dokumenty są zgodne z oryginałem.  
 
2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 
programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu 
zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie.  
3. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.  
4. Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy. 
5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 
wycenie, załącznikach są zgodne z prawdą.  
 

 

………………………………….        …………………………………………………………………………  
Miejscowość, data                                            Podpis i pieczęć oferenta 



 
 
 
 

 

 
DOŚWIADCZENIE  

 

Wykaz należycie zrealizowanych godzin szkoleń/ kursów z zakresu programów graficznych lub 

równoważnych: 

L.p.  Nazwa szkolenia,  
jego opis 

 

Podmiot, dla którego szkolenie 
zrealizowano i okres realizacji usługi 

szkoleniowej 

Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych 
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

złożenia wyceny, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Suma:  

 
 
 
 
 

……………………………………………………..  
podpis i pieczęć oferenta 

 

 

 


