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Kraków, dnia 2020-10-28 

ROZEZNANIE RYNKU 

 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem 

zasady rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Od bierności do 

aktywności edycja II”, nr RPMP.08.02.00-12-0109/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja 

zawodowa. 

 

2. ZAMAWIAJĄCY: 

PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ 

Ul. Władysława Łokietka 344 

31-334 Kraków 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest 

finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, zgodnie z 

umową o dofinansowanie, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ” dn. 22 sierpnia 

2019 r. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „przedstawiciel handlowy z elektroniczną i telefoniczną 

obsługą klienta  i modułem B3 ECDL”. 

2. Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku sprzedawcy, zgodnie z 
zapotrzebowaniem rynku pracy oraz potrzebami pracodawców na dane kompetencje, w szczególności z 

zakresu: 
 BHP na stanowisku pracy 

 Techniki sprzedaży 

 Prowadzenie negocjacji handlowych 

 Marketing i reklama w handlu 

 Obsługa klienta, Pozyskiwanie klienta 

 Podnoszenie efektywności sprzedaży 

 Element administracyjno-biurowy w pracy przedstawiciela handlowego 

 Przetwarzanie tekstów 

3. Szkolenie musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika projektów, 

wynikających z jego aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności, predyspozycji do wykonywania 
danego zawodu i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. 

4. Osobami skierowanymi na szkolenia są osoby bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), w 

wieku powyżej 30 lat zamieszkujące  powiaty objęte realizacją projektu. 
5. Szkolenie może być realizowane w grupie maksymalnie 4 osobowej. 

6. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarne zgodne z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, w szczególności: 

a. układ przestrzenny (tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów) spotkania powinien zostać 

zorganizowany w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 
spotkania min. 1,5 metra 

b. zapewnić  „jeden uczestnik = jeden stolik” z zachowaniem odpowiedniego odstępu pomiędzy 
stolikami 

c. należy zapewnić w miejscu realizacji spotkania dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych 

dla uczestników spotkania 
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d. należy zapewnić regularne (kilka razy w ciągu dnia), czyszczenie powierzchni wspólnych, z 

którymi stykają się uczestnicy m. in.:  blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, 
oraz innych, często dotykanych powierzchni. 

e. należy utrzymywać w pomieszczeniach dobrą wentylację, należy często je wietrzyć (szczególnie 
przed, jak i po spotkaniu). 

f. Należy zadbać  o stosowanie przez uczestników i trenera środków ochrony osobistej - maseczek / 

przyłbic i jednorazowych rękawiczek  
g. Należy zadbać  o dezynfekcję dłoni przez uczestników  i trenera przed wejściem na teren 

spotkania. 
h. Należy zapewnić w miejscu realizacji szkolenie odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej w 

przypadku braku ich posiadania przez uczestników 

i. Należy poinformować uczestników, iż w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów nie 
powinni przychodzić na teren spotkania, powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej 
7. Wykonawca na bieżąco śledzi Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i 

kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego 
Inspektora Sanitarnego i dostosowuje realizację usługi do aktualnych wymogów.  

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania formy zajęć do aktualnych 

warunków i regulacji epidemiologicznych – co w szczególności oznacza przejście na zdalny tryb realizacji 
zajęć teoretycznych (jeśli zajdzie taka potrzeba) i/lub zawieszenie prowadzenia zajęć stacjonarnych 

adekwatnie do aktualnie wprowadzonych i obowiązujących przepisów sanitarnych. Za przestój w realizacji 
szkoleń Zamawiającemu nie przysługuje odszkodowanie lub wynagrodzenie. 

8. Liczba uczestników projektu w zakresie szkolenia będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z Wykonawcą, 

na podstawie analizy zapisów/ustaleń IPD uczestników. 
9. Poziom szkolenia musi zostać dopasowane do poziomu uczestnika, na podstawie zbadanego wyjściowego 

poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego 
oraz wykorzystywanych metod. 

10. Przewidywany wymiar szkolenia to 100 godzin/os, przy czym 1 godzina szkolenia oznacza to 60 min. 
11. Zajęcia mogą być organizowane w trybie przedpołudniowy, popołudniowym w dni robocze i/lub 

weekendy. 

12. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym do 3 dn. przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

13. Od Wykonawcy wymaga się aby szkolenie było realizowane w sposób zapewniający odpowiednią jakość 
wsparcia, tj. zgodnie z standardami określonymi w dokumencie „Małopolskich Standardów Usług 

Edukacyjno-Szkoleniowych” (MSUES). W przypadku gdy realizatorem szkolenia będzie podmiot nie 

posiadający znaku jakości MSUES, usługi szkoleniowe w ramach projektów muszą spełniać poniższe 
minimalne wymagania jakościowe: 

a) Szkolenie dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu 
kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz 

wykorzystywanych metod. 
b) Programy szkoleniowe lub cele szkolenia powinny zawierać opis rezultatów uczenia – w taki sposób, 

by dostarczać uczestnikom odpowiedzi na pytanie: „Co będzie wiedział, rozumiał i/lub potrafił robić 

uczestnik, który ukończy to szkolenie?” (tj. w języku efektów uczenia się). 
c) Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, 

na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich. 
d) Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody 

kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących 

się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy (w 
tym jej wieku, wykształcenia i umiejętności). 

e) Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować: 
i. raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się; 

ii. program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem 

czasowym, metody szkoleniowe); 
iii. materiały szkoleniowe; 

iv. listy obecności. 
f) Trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie: 
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i. wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia związane z tematyką 

danego szkolenia; 
ii. doświadczenie związane z tematyką danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata; 
iii. kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane 

jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia 

dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin). 
 

g) Harmonogram czasowy szkolenia spełnia następujące wymagania: 
i. czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni; 

ii. czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego 

dnia; 
iii. w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 

godziny zegarowe; 
iv. w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 

trwająca min. 45 minut 
14. Szkolenie odbywa się w warunkach zapewniających komfort uczenia się, sale szkoleniowe spełniają 

warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej, z uwzględnieniem potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, jeśli uczestniczą w szkoleniu 
15. Wykonawca zapewni zaplecze logistyczne konieczne do realizacji zamówienia. 

a. sala do zajęć teoretycznych musi być wyposażona w projektor multimedialny z ekranem oraz powinna 
zapewniać bezprzewodowy (wifi) lub przewodowy dostęp do Internetu. 

b. pomieszczenie do celów realizacji szkolenia, gwarantujące: odpowiednie warunki bezpieczeństwa, 

sanitarne, akustyczne i jakościowe, w szczególności: 
i. mieć dostęp do światła naturalnego 

ii. odpowiednie oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a 
zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej; 

iii. dostęp do zaplecza sanitarnego (łazienka z WC). 
iv. ogrzewanie przy spadku temperatury na zewnątrz 

v. dostęp do źródeł prądu w celu podpięcia sprzętu szkoleniowego 

vi. zapewnienie oddzielnego stanowiska szkoleniowego wraz z wyposażeniem dla każdego 
uczestnika 

16. Wykonawca zapewni materiały i pomoce dydaktyczne: flipchart, bloki do flipcharta, pisaki, projektor. 
17. Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oznakowanego stosownymi 

logotypami (zgodnie z wzorem przekazanym przez zamawiającego). 

18. Wykonawca ubezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas szkolenia.  
19. Wykonawca odpowiada za dostarczenie cateringu na szkolenie, przerwy kawowej (dbałość o dostępność 

przekąsek słodkich i słonych, napojów ciepłych i zimnych - kawa herbata, woda, sok).  
20. Szkolenie finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca 

zobowiązany będzie do oznakowania pomieszczeń których będzie realizował szkolenie i materiałów 
szkoleniowych przekazanych uczestnikowi zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Wytycznych w zakresie 

informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”. 
21. Na zakończenie szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ankiety oceniającej 

szkolenie. 
22. Zamawiający będzie miał reklamacji usługi szkoleniowej, dotyczącej sytuacji, w których szkolenie nie 

spełniło oczekiwań odbiorcy. Informacja ta przekazywana jest również uczestnikowi szkolenia. 

23. Jakość realizowanej usługi będzie weryfikowana podczas wizyt monitorujących realizowanych przez 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

24. Termin realizacji: listopad-grudzień 2020 r. 
25. Miejsce realizacji szkolenia: teren. Woj. Małopolskiego, powiat proszowickiego lub okolicznych w pobliżu 

miejsca zamieszkania uczestników skierowanych na szkolenie. 

26. Zasady współpracy ramach realizacji zamówienie, do których będzie zobowiązany Wykonawca: 
a. zapoznawania się z zasadami realizacji Projektu, w ramach którego wykonywane jest niniejsze 

zamówienie 
b. przestrzegania harmonogramu realizacji zamówienia, ustalanego na bieżąco z Zamawiającym; 
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c. opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającemu wzorów dokumentów wykorzystywanych 

podczas realizacji usługi i następnie stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych 
przez Zamawiającego 

d. zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających z usług 
poradnictwa świadczonych przez Wykonawcę, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na 

potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości 

e. przeniesienia pełnię autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i 
wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu 
f. przeprowadzenia zajęć w oparciu o program szkoleniowy i materiały szkoleniowe zatwierdzone 

przez  Zamawiającego 

g. uzupełniania w każdym dniu zajęć dziennika zajęć (zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez 
Zamawiającego). 

h. weryfikacji na zajęciach obecności uczestnika, poprzez przekazanie listy obecności w każdym dniu 
zajęć, w celu potwierdzenia udziału podpisem uczestnika projektu na liście obecności 

(poświadczając w ten sposób uczestnictwo w spotkaniu i akceptującego otrzymane wsparcie) i 
sprawdzeniu listy obecności z stanem faktycznym ilości osób na zajęciach. 

i. informowania Zamawiającego o nieobecności na zajęciach uczestnika oraz o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację zamówienia np. niedotrzymanie przez niego 
terminów wykonywania zamówienia. 

j. przekazania Wykonawcy po zrealizowaniu zamówienia oryginalnych dokumentów, 
poświadczających przeprowadzenie zajęć (np. list obecności, dzienników zajęć, ankiet, testów 

wiedzy, materiałów szkoleniowych). 

k. przekazania Zamawiającemu niezwłoczne informacji w formie telefonicznej lub e-mail o każdym 
Uczestniku, który odmawia spotkania, opuszcza spotkania. 

l. przeniesienia pełnię autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i 
wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu 
 

5. ROZLICZENIE Z WYKONAWCĄ 

Rozliczenie z Wykonawcą będzie się odbywać na podstawie oferty, zał.nr 1 do zapytania ofertowego. 

Cena za usługę podana przez Oferenta powinna obejmować wszystkie koszty związane z jej wykonaniem, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia w  tym podatek VAT (jeżeli dotyczy). 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz spełniają 

łącznie poniższe OBLIGATORYJNE KRYTERIA DOSTĘPU (OCENA: spełnia/nie spełnia): 

a) Instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

b) Posiadają kadrę trenerów spełniających wymagania wskazane w zapytaniu. 

 

Powyżej wymienione wymagania w stosunku do Oferenta (spełnione łącznie: a, b) weryfikowane będą na etapie 

podpisywania umowy z wybranym oferentem na podstawie: 

a) aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (wydruk) 

b) kadrę trenerów spełniających wymagania wskazane w zapytaniu: dyplomy, referencje, CV trenera/ów 

 

7. OFERTA 

Ofertę cenową (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) z wskazaniem ceny jednostkowej brutto za przeprowadzenie 

szkolenia dla  1 osoby proszę przesłać na adres chtm@printstudio.com.pl lub dostarczyć do biura projektu: Kraków, ul. 

Zamknięta 10 (recepcja). 

mailto:chtm@printstudio.com.pl

