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Ustrzyki Dolne, 01.02.2013 r. 

 
Do: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZF/01/6.1.1/2013 
 

Dotyczy: Postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie 

Wykonawcy do realizacji szkoleń (Kod CPV 8030000-8 Usługi szkolenia zawodowego): jedna edycja 

szkolenia „Kelner/ka”; „Recepcjonista/ka”, „Kucharz/ka”, „Pracownik gospodarczy zieleni”, 

dwie edycje szkoleń: „Pokojowy/a w ramach projektu „Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna 

kadra branży hotelarskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1, Działania 6.1, Priorytet VI 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego  Sp. z o.o., ul. Rynek 17,  

38-700 Ustrzyki Dolne 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Lokalizacja szkolenia: woj. Podkarpackie: powiat bieszczadzki, przemyski 

Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje:  

2.1 przeprowadzenie szkolenia: 

a) jedna edycja szkolenia „Kelner/ka”: 1 grupa x 12 osób w wymiarze 200 godzin (132h teorii 

i 68h praktyki), zawierający m.in. tematy: ABC Hotelarza, Organizacja stanowiska i przestrzeni 

pracy, Proces obsługi gości. 

b) jedna edycja szkolenia „Recepcjonista/ka”: 1 grupa x 12 osób w wymiarze 192 godziny 

(152h teorii i 40h praktyki), zawierający m.in. tematy: ABC Hotelarza, Recepcja w hotelu – 

standardy pracy i obsługi na stanowisku, Polityka cenowa, sprzedaż w recepcji, Rezerwacja 

pokoi i innych usług, Postawa i savoir vivre. 

c) dwie edycje szkolenia „Pokojowy/a”: 2 grupy x 10 osób w wymiarze 176 godzin każda grupa 

(136h teorii i 40h praktyki), zawierający m.in. tematy: Służba pięter w hotelu, Standardy 

porządkowo – sanitarne, Bielizna w hotelu, Metody i technika pracy, Sprzęt i środki do 

sprzątania. 

d) jedna edycja szkolenia „Kucharz/ka”: 1 grupa x 10 osób w wymiarze 200 godzin (112h teorii i 

88h praktyki), zawierający m.in. tematy: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, 

Towaroznawstwo, Organizacja stanowiska i przestrzeni pracy, Podstawy tworzenia jadłospisu i 

menu 

e) jedna edycja szkolenia „Pracownik gospodarczy i zieleni”:1 grupa x 10 osób w wymiarze 

128 godziny (72h teorii i 56h praktyki), zawierający m.in. tematy: Metody i techniki pracy, Dobra 

praktyka higieniczna, Utrzymanie czystości.  

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trenera lub miejsca prowadzenia zajęć w przypadku, gdy 

budzić one będą uzasadnione wątpliwości co do zagwarantowania odpowiedniej jakości 

prowadzonych zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu 3 dni od pisemnego wezwania do 
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zmiany przedstawić nową propozycję wykazy sal i CV trenerów. 

2.2 Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu. 

Materiały szkoleniowe powinny być oznaczone zgodnie z oznakowaniami dostarczonymi przez 

Zamawiającego oraz dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Zamawiający zastrzega sobie prawdo do akceptacji 

materiałów szkoleniowych, tj. książek, wydruków prezentacji trenerskich itp. 

2.3 Zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkoleń z wymaganym wyposażeniem. Sale 

dostosowane do liczebności grup szkoleniowych, spełniające wymogi bezpieczeństwa, 

posiadające zaplecze sanitarne, wyposażone w odpowiednią ilość stołów i krzeseł, 

wyposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny, tj. laptop, projektor, flipchart. 

2.4 Prowadzenie list obecności i dzienników zajęć. 

2.5 Przeprowadzenie testów wejścia/wyjścia oraz egzaminów końcowych z zakresu przebytego 

szkolenia. 

2.6 Wystawienie zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz zdobycie 

kwalifikacji zawodowych Uczestników/ Uczestniczek szkolenia. 

3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu: 

O realizację powyżej opisanych usług będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty, które: 

- posiadają doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w realizacji/prowadzeniu szkoleń 

o tematyce określonej w zapytaniu ofertowym, 

- prowadzą działalność szkoleniową zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wpisem do 

ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o rodzaju prowadzonej 

działalności. 

4. Informacja o składaniu ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia od daty podpisania Umowy z Oferentem do 31.07.2013 r. 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami: 

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Pani Paulina Magryś tel. 13 461 29 98, 

fax: 13 461 21 47, e-mail:biuro@barr-ustrzyki.pl. 

7. Opis sposobu przygotowania ofert: 

7.1 Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym, zgodnym w treści z wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

7.3 Oferta musi zawierać pełną nazwę Oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, 

email), NIP. 

7.4 Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu Oferenta.  

7.5 Oferent jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim ceny 

obejmującej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być 

przedstawione w PLN jako ceny netto zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

7.6 Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian w „Formularzu ofertowym” spowoduje 

odrzucenie oferty. 

7.7 Do oferty należy dołączyć: 

a) Program zajęć – Załącznik nr 2, 

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3, 

c) Oświadczenie Oferenta o posiadaniu wykwalifikowanej kadry trenerów do 
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przeprowadzenia szkoleń – Załącznik nr 4 

d) Wykaz doświadczenia zawodowego  – Załącznik nr 5 

e) Zestawienie kadry trenerskiej – Załącznik nr 6 

f) Aktualny dokument potwierdzający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej np. 

wpis do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy). 

8. Kryteria oceny ofert 

8.1 Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów: 

 

a) oferowana cena – maks. 40 pkt. 

Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „oferowana cena” nastąpi według 

następującego wzoru: 

Najniższa oferowana cena za realizację wszystkich szkoleń/Oferowana przez Oferenta cena za 

realizację wszystkich szkoleń x 40  

 

b) posiadanie doświadczenia lub potencjał osobowy odpowiedni do wykonywania 

przedmiotowego zamówienia - maks. 60 pkt. 

 

Lp. Kryterium Max liczba punktów 

1. Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu szkoleń w zakresie 

tematycznym odpowiadającym zapytaniu ofertowemu - min. 

500 h w okresie ostatnich 2 lat  

30 

2. Jakość świadczonych usług – ocena jakościowa kadry 

trenerskiej, którą dysponuje Wykonawca (doświadczenie w 

prowadzeniu min. 300 h szkoleń w zakresie tematycznym 

odpowiadającym zapytaniu ofertowemu – min. 500 h w 

okresie ostatnich 2 lat) 

30 

 

8.2 Łącznie można uzyskać 100 punktów w ramach wszystkich zadań.  

8.3 Obliczenie oceny oferty w ramach pozostałych kryteriów nastąpi w wyniku subiektywnej oceny 

oceniającego w oparciu o informacje przedstawione przez Oferenta w ofercie. 

8.4 Ocena ofert nastąpi łącznie dla wszystkich zadań. 

9. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej: 

9.1 Ocena ofert ma charakter niejawny. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym 

i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

9.2 Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  

c) Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na zasadach 

określonych w pkt. 11 Niniejszego zapytania ofertowego, 

d) oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający 

na realizację usługi. 

9.3 Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

9.4 Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom 

lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty. 

9.5 Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 
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9.6 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

9.7 Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub 

dokumentów lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy. 

10. Miejsce oraz termin składania ofert. Otwarcie ofert: 

10.1 Oferty należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Biura 

Projektu tj. ul. Rynek 17; 38-700 Ustrzyki Dolne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Formularz ofertowy – „Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży 

hotelarskiej” oraz pocztą elektroniczną na adres: biuro@barr-ustrzyki.pl 

Termin składania ofert mija 29.01.2013 r. do godz. 15
00

. 

10.2 Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29.01.2013r. po godz. 15
15

 w siedzibie Biura Projektu. 

11. Termin związania ofertą: 

30 dni od daty składania ofert tj. 28.02.2013 r. godz. 15
00

 

12. Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty.  

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Zamawiający powiadomi wszystkich 

Oferentów, którzy złożyli oferty pisemnie bądź telefonicznie do dnia 7.02.2013 r. 

13. Termin i miejsce zawarcia umowy: 8.02.2013 r. w siedzibie Zamawiającego tj. 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego  Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

14. Załączniki: 

a) Formularz ofertowy 

b) Program zajęć 

c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

d) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wykwalifikowanej kadry trenerów do przeprowadzenia 

szkoleń 

e) Wykaz doświadczenia zawodowego 

f) Zestawienie kadry trenerskiej 

 

Ustrzyki Dolne 01.02.2013 r. 

 

 

................................................ 
/ podpis Zamawiającego/ 

 


