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Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej  
Przedsiębiorczości w Katowicach 
40-078 Katowice 
Plac Wolności 12 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/1.2.1/POWR/2017 
realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności 

 
  

I. ZAMAWIAJĄCY.  
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
40-078 Katowice, Plac Wolności 12 
NIP: 6340001852; REGON: 271072009 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych (Kod 
CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Adepci Śląskiego Rzemiosła” (WND-POWR.01.02.01-24-
0367/15), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytetu I.  
Osoby młode na rynku pracy. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

 
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): 

L.p. Szkolenie zawodowe  Planowana liczba 
osób 
(uczestników) 

Liczba godzin 
(teoria+praktyka) 
na każdą osobę 

Lokalizacja realizacji 
szkolenia  (dopuszcza 
się możliwość 
prowadzenia szkoleń w 
odległości max. do 25 
km od wskazanych 
poniżej miejscowości) 

1 Kucharz - przygotowanie 
zawodowe ( nr zawodu 
512001) 

1 1008 1 osoba - Chorzów 
 

2 Krawiec - przygotowanie 
zawodowe ( nr zawodu 
753105 ) 

1 1008  1 osoba - Katowice 
 

3 Fryzjer – przygotowanie 
zawodowe (nr zawodu 

1 1008 1 osoba – Ruda Śląska 



 
514101 ) 

4 Stolarz - przygotowanie 
zawodowe (nr zawodu 
752205 

2 1008 1 osoba – Krzyżowice 
1 osoba – Gliwice 

5 Lakiernik samochodowy - 
przygotowanie zawodowe 
(nr zawodu 713203) 

1 1008 1 osoba – Racibórz 

 
6.  

Złotnik-jubiler 
przygotowanie zawodowe 
(nr zawodu 731305) 

2 1008 1 osoba -Tychy 
 

7.  Piekarz - przygotowanie 
zawodowe (nr zawodu 
751204) 

3 1008  2 osoby –Jaworzno 
1 osoba - Bieruń 

8. Cukiernik - przygotowanie 
zawodowe (nr zawodu 
751201) 

1 1008  1 osoba -Zabrze 
 

9. Mechanik pojazdów 
samochodowych  - 
przygotowanie zawodowe 
(nr zawodu 723103) 

2 1008  1 osoba –Lędziny 
1 osoba – Żory  
 

10. Rzeźnik wędliniarz - 
przygotowanie zawodowe 
(nr zawodu 752205) 

7 1008  1 osoba –Dąbrówka 
Wielka, 
1 osoba –Nakło Śląskie 
3 osoby –Piekary 
Śląskie 
2 osoby -Bytom 

11. Cieśla - przygotowanie 
zawodowe (nr zawodu 
711501) 

1 1008  1 osoba –Gliwice 
 

 

3. Termin realizacji zamówienia: Szkolenia (zajęcia )- będą realizowane od listopada 2017 do maja 

2018, przy czym szczegółowy termin realizacji zostanie ustalony z wyłonionymi Oferentami. 

4. Zamówienie podzielone jest na części. Oferenci mogą składać oferty na wykonanie 

poszczególnych części zamówienia, z zastrzeżeniem, iż Oferenci powinni spełniać warunki określone 

w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym z zastrzeżeniem możliwości  nauki (szkolenia )przez 

każdego z Oferentów, przy uwzględnieniu wskazanego kryterium lokalizacji prowadzenia szkoleń. 

5. Obowiązki Zamawiającego: 

Zamawiający zapewnia: 

a) Ubezpieczenie NNW uczestników, 

b) Stypendium szkoleniowe dla uczestników, 

c) Badania lekarskie dla uczestników, 

d) Zwrot uczestnikom kosztów za dojazdy, 



 
e) Organizację i przeprowadzenie egzaminów czeladniczych. 

 

6. Zamawiający zawrze z wybranymi Oferentami umowy na  warunkach zawartych w niniejszym 

zapytaniu. Wzór umowy stanowi  załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania. 

7. Forma Płatności: przelew.  

8. Sposób rozliczenia: 14 dni, podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie wykonanie prac 

zgodnie z zawartą umową, pisemnie zatwierdzonych przez Koordynatora projektu oraz po 

zatwierdzeniu  karty czasu pracy. W przypadku zmiany ustalonej stawki VAT, innej niż obowiązująca 

w dniu podpisania umowy, strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Oferenta o kwotę 

wynikającą ze zmian stawek podatku obowiązujących w dniu rozliczenia umowy. 

III. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

1. Wybrany Oferent-zakład rzemieślniczy zobowiązuje się zapewnić: 

1) kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje tj.:  

a) Trenera zawodu który powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego 

będzie nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać i 

przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, 

którego program był zatwierdzony przez Kuratora Oświaty i obejmował co najmniej  70 godz., 

albo ukończony przed dniem 6.01.1993 kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji 

instruktora praktycznej nauki zawodu, albo  

b) Trenera niemającego tytułu mistrza w zawodzie, który  powinien posiadać przygotowanie 

pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program 

był zatwierdzony przez Kuratora Oświaty i obejmował co najmniej  70 godz., albo ukończony 

przed dniem 6.01.1993 kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora 

praktycznej nauki zawodu oraz: 

 świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo 
świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub 
policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym 
do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego 
będą nauczać, lub 

 świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 

równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w 

tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

 świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum 

profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum 

uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub 

średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w 

zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie 

nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

 dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, 

którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po 



 
uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku 

(specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

 inny dokumenty, uprawnienia  potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz co najmniej 10-

letni staż pracy w wykonywanym zawodzie.  

2 ) Bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 

3 ) Odpowiednie wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację 

kształcenia zawodowego; 

4)  by program  odpowiadał przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu do egzaminu 

czeladniczego; 

2. Zajęcia powinny być organizowane i prowadzone w godzinach pracy Oferenta od poniedziałku do 

piątku w ilości 8 godz. dziennie - 40 godz. tygodniowo przez okres 6 miesięcy w ilości 1008 godz.  na 

każdego Uczestnika   (6 m-cy * średnio 168 godz.);  

3. Wyłonieni Oferenci zobowiązani będą do: 

 prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów przekazanych przez 

Zamawiającego, 

 oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu szkolenia zawodowego w 

ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

 informowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo gdy taka nastąpi, nie 

później niż dnia następnego, 

 przekazanie Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, 

dziennika zajęć. 

4. Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia zawodowego podlega weryfikacji na podstawie 

złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

  
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki:  
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. Zapewni realizację usługi we wskazanej poprzez Zamawiającego lokalizacji, 

3. Dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia (właściciel firmy, pracownik/pracownicy 
posiadają kwalifikacje wskazane w rozdziale III, pkt 1.) 

4. Zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę,  

 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane 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 oferenta a oferentem, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. 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. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna: 

 być złożona wg załączonego wzoru, Cena winna zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia 

Oferenta - cena musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu 

zamówienia i być podana w wysokości brutto (liczbowo i słownie) za 1008 godzin (6 

miesięcy). Cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia oraz upusty i rabaty 

udzielane Zamawiającemu i być podana w wysokości brutto. Cena obowiązuje przez cały czas 

realizacji zamówienia. 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres siedziby Oferenta, e-mail, numer telefonu, 

 być zaparafowana na każdej stronie i podpisana czytelnie przez Oferenta, 

 posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola,  

 zawierać dokumenty potwierdzające  dane zadeklarowane w ofercie 

 zawierać oświadczenia o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 3.) 

Do oferty musi być załączona: 

 

a/ kopia, skan lub wydruk odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

b/ stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z 

załączonego dokumentu z właściwego rejestru  

c/ dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu; 

  

Ocena  spełnienia warunków będzie dokonywana przez formułę spełnia/nie spełnia. Oferent, który 

nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oferta przygotowana 



 
niezgodnie z powyższymi wymogami (rozdział VI, VII) nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie 

podlegała ocenie merytorycznej. 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: 

izba@ir.katowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: 40-078 Katowice, Plac 

Wolności 12 do dnia 26.10.2017 r. W przypadku składania oferty pocztą, kurierem lub osobiście 

oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 7.00-19.00. 

Decyduje data wpływu. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ir.katowice.pl oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów - 100% na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) Cena (70%)-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą: 

(najniższa cena brutto całego zamówienia /cena brutto całego zamówienia badanej oferty) x 70 pkt  

2) Doświadczenie w realizacji zbieżnych szkoleń zawodowych (20%) zgodnie z następującymi 

kryteriami: 

a. Zrealizowanie do 3 szkoleń i/lub nuka zawodu 3 uczniów -5 pkt, 
b. Zrealizowanie powyżej 3 szkoleń i/lub nuka zawodu 3 uczniów -10 pkt, 
c. brak doświadczenia – 0 pkt 
 

3) Lokalizacja (10%) zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. lokalizacja w miejscu zamieszkania uczestnika -15 pkt, 
b. lokalizacja w odległości do 10 km od zamieszkania uczestnika -10 pkt, 
c. lokalizacja w odległości powyżej 10 km do 25km od zamieszkania uczestnika – 5 pkt 
 

http://www.ir.katowice.pl/


 
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów 

stanowiącą sumę punktów za kryteria 1,2,3. 

 

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać 

oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Oferenci, składając oferty dodatkowe lub przystępując 

do negocjacji, nie mogą  zaoferować cen wyższych niż  zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

Ocena ofert zostanie dokonana dnia 30.10.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

ogłoszony do 31.10.2017 r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 

pod adresem www.ir.katowice.pl, i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

Zamawiający zawrze z wybranymi oferentami umowę zgodnie z załączonym wzorem Załącznik nr4. 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest 

wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

Poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem oferenta. Zamawiający poprawia w ofercie 

oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem 

ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 

oferenta, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma pisemna, 

faxem lub e-mailem) nie wyrazi zgody (forma pisemna, faxem lub e-mailem) na poprawienie omyłki - 

dotyczy - innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym , 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed terminem otwarcia 

ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie 

przed terminem składania ofert. 

Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych 

od Oferentów. 

Osoba do kontaktów:  Monika Dudek.  Odpowiedzi na wszelkie pytania Oferentów udzielane będą 

tylko w formie pisemnej na uprzednio przesłane pisemne zapytanie (mail lub poczta). Tel. 32 

2596261, email izba@ir.katowice.pl  

Termin związania ofertą: Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

mailto:izba@ir.katowice.pl


 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Załącznik nr 2. Wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym. 

4. Wzór umowy zlecenie. 

 


