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Warszawa, 03.12.2020 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE    

Przeprowadzenie zajęć dla 100 uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego  
oraz umiejętności uniwersalnych  

W związku z realizowanym przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. oraz Partnera– 
Starostwo Powiatowe Gostynin projektem pn. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” 
w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą 
efektywnego zarządzania finansami zapraszamy do złożenia oferty cenowej na poniżej wskazane 
zamówienie. 

Zamawiający Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. 
Tryb 
postępowania 

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w celu 
rozeznania rynku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. 
mazowieckiego na lata 2014-2020 i dotyczy projektu pn. „Gostynińskie kadry dla 
nowoczesnej gospodarki.”, nr projektu:  RPMA.10.03.01-14-d956/20 
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

Tytuł  
zamówienia 

Przeprowadzenie zajęć w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 
umiejętności uniwersalnych dla 100 uczniów w wymiarze 420 h; w tym: 
- w ramach doradztwa 240 h; 
- w ramach umiejętności uniwersalnych  180 h 

Termin składania 
ofert 

Od 2020.12.03 do 2020.12.11  

Miejsce i sposób 
składania ofert 

1. Ofertę należy: 
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego  

lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:  
Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. 
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa  

lub wysłać pocztą elektroniczną na adres:  
robert.uklanski@ire.pl 

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
Osoba do 
kontaktu 
w sprawie 
ogłoszenia 

Robert Uklański, 
e-mail: robert.uklanski@ire.pl  
tel. 22 8510306 
 

Miejsce realizacji 
zamówienia 

Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie w Gostyninie,  
ul. Kowalska 5,  09-500 Gostynin 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia Celem zamówienia jest wsparcie 100 uczniów w procesie świadomego 
i samodzielnego podejmowania decyzji  edukacyjno-zawodowych oraz 
podniesienie u nich  umiejętności uniwersalnych. 

Przedmiot Przeprowadzenie zajęć w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 
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zamówienia 
 

umiejętności uniwersalnych dla 100 uczniów (U) w wymiarze 420 h; w tym: 
- w ramach doradztwa 240 h; 
- w ramach umiejętności uniwersalnych  180 h  
w następujących grupach: 
- zajęcia grupowe  z doradztwa edukacyjno-zawodowego: 5 x 20 U  (8h/grupę), 
- zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego 2h x 100 U,  
- zajęcia w zakresie umiejętności uniwersalnych,  3 bloki x 10gr (po 10 os.)/blok, 
każda gr. po 3*6h,  z trzech rodzajów umiejętności uniwersalnych: kreatywność, 
innowacyjność oraz przedsiębiorczość 

Harmonogram 
realizacji 
zamówienia 

Zamówienie powinno być zrealizowane: 
 - maksymalnie do 30.06.2022 od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego po dokonaniu wyboru Wykonawcy 

Załączniki 1. Wzór oferty 

Warunki udziału w postępowaniu 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Do składania wyceny zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie 
wszystkie poniższe warunki: 
 
A. Posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie - tj. realizowali 

zajęcia/warsztaty o tematyce tożsamej lub pokrewnej z przedmiotem 
zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu w okresie trzech lat przed 
dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez 
Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi warsztatowe o 
tematyce tożsamej lub pokrewnej rozumie się usługi o zakresie 
przedmiotowym zbliżonym do tematyki wskazanych w przedmiocie 
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. 

 
B. Dysponują osobami zdolnymi do przeprowadzenia zajęć i warsztatów (tj. 

co najmniej jednym trenerem/doradcą legitymującym się wykształceniem 
wyższym lub certyfikatami/zaświadczeniami/innymi umożliwiającymi 
przeprowadzenie danego wsparcia oraz minimalnym doświadczeniem 
zawodowym (min. 2 lata) w danej dziedzinie lub pokrewnej (zgodnie 
z tematyką prowadzonego warsztatu lub pokrewną).  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 
Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego 
warunku oraz załącza CV trenera/doradcy. 

 
C. 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. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

WZÓR OFERTY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Instytutu Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. z dn. 
03.12.2020 r. przedkładamy poniżej ofertę cenową na przeprowadzenie zajęć w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz umiejętności uniwersalnych zgodnie z ww. zapytaniem. 

1. Oferent: 

Nazwa wykonawcy /  
(Imię i nazwisko) 

 
 

Adres siedziby 
 

 

NIP / (Pesel) 
 
 

tel. 
 
 

e-mail 
 
 

Osoba uprawniona do 
kontaktów: imię i nazwisko 

 

2. Cena oferty:  

Lp. wyszczególnienie Cena 
jednostkowa 
netto  

Cena netto Cena brutto 

1 Zajęcia/warsztaty w zakresie 
doradztwa edukacyjno-
zawodowego – łącznie 240 h  

   

2 Zajęcia/warsztaty w zakresie 
umiejętności uniwersalnych – 
łącznie 180 h  

   

Słownie łączna cena brutto oferowanych usług:  ………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 
2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu. 
3. Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia za wyżej wskazaną cenę 
45. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  
5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 
wycenie są zgodne z prawdą. 
 

 

 ..............................................................   .......................................................................... 

Miejscowość, data     Pieczątka, podpis Oferenta 


