Projekt „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia
mechanizmów organizacyjnych uczenia się kluczowych dla polityk publicznych
opartych na dowodach"

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29 kwietnia 2013 r.
DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI PN. SZKOLENIA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH
W związku z realizacją projektu „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy
i wsparcia mechanizmów organizacyjnych uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych
na dowodach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z następującym zapytaniem
ofertowym:
Zamawiający
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. szkolenia trenerów wewnętrznych (przygotowanie
pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dalej: MRR) do podjęcia w swojej organizacji roli
określanej w literaturze nazwą „trenerów wewnętrznych”1), polegająca na:
1. Przygotowaniu scenariusza szkolenia w porozumieniu z Biurem Zasobów Ludzkich Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego (dalej: BZL MRR) i zespołem projektu MUS, a następnie przeprowadzeniu
szkolenia składającego się z 64 godzin szkoleniowych (8 dni po 8 godzin) dla grupy około 15 osób.
4. Doradztwie, konsultacjach dla pracowników BZL MRR. Planowanych jest ok. 10-16 godzin
konsultacji (dokładna liczba godzin konsultacji do ustalenia według potrzeb BZL MRR
i w porozumieniu z zespołem projektu MUS).
Warunki dotyczące przygotowania oferty:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom.
Wymagania względem Wykonawcy:
1. Wykonawca musi posiadać wiedzę niezbędną do wykonania zamówienia. Warunek ten
spełniony zostanie, jeżeli wykonawca ukończył studia wyższe z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi (lub pokrewnymi), bądź przedstawi dyplomy studiów podyplomowych
lub certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę w wymaganym obszarze (w przypadku
organizacji zatrudniającej wielu trenerów warunek ten dotyczy konkretnego trenera
wskazanego do realizacji szkolenia w BZL MRR).
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zob np. PARP (2009) Jak efektywnie szkolić pracowników, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dostęp

online: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/6750.pdf)
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2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek
ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem
terminu składania ofert, wykonał minimum 5 usług (np. projekty wdrożeniowe, doradcze,
szkolenia, ekspertyzy) związane z zarządzeniem zasobami ludzkimi w organizacjach
publicznych bądź prywatnych przedsiębiorstwach.
3. Wykonawca wykorzystuje do realizacji zamówienia zasoby własne.
Umowa i rozliczenie:
1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania usługi zawarta zostanie umowa.
2. Rozliczenie finansowe odbędzie się po wykonaniu usługi, jej zaakceptowaniu przez
przedstawiciela Zamawiającego i wystawienia przez Wykonawcę rachunku.
3. Terminy realizacji zamówienia od maja 2013 r. do 30 września 2013 r.
Ocena ofert:
Jako najkorzystniejsza oferta zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów (suma
punktów uzyskanych za kryterium a i kryterium b). Punkty zostaną przyznane za:
a) Cena szkolenia (80%) - liczona zgodnie z wzorem Cof=(Cmin/cof bad)*0,8 - gdzie: Cmin –
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi spośród ofert spełniających
wymogi zapytania ofertowego; Cof bad – cena brutto za wykonanie usługi
zaproponowana przez danego oferenta;
b) Cena 1 godziny zegarowej konsultacji z BZL MRR (20%) - liczona zgodnie z wzorem
Cof=(Cmin/cof bad)*0,2 - gdzie: Cmin – najniższa zaproponowana cena brutto za
wykonanie usługi spośród ofert spełniających wymogi zapytania ofertowego; Cof bad –
cena brutto za wykonanie usługi zaproponowana przez danego oferenta;

Wymogi formalne dotyczące ofert:
Oferta musi zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta/nazwa organizacji
2. adres, numer telefonu, adres e-mail
3. proponowaną stawkę brutto za wykonanie usługi, w tym:
3a: stawkę brutto za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
3b: stawkę brutto za 1 godzinę zegarową konsultacji z BZL MRR
4. informację na temat posiadanego przez oferenta wykształcenia i doświadczenia (bądź
wykształcenia i doświadczenia trenerów wyznaczonych do realizacji zadania)
Termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do 4 maja 2013 r. do godziny 23:59 – decyduje termin przesłania oferty w wersji
elektronicznej na adres e-mail: biuro@mus.edu.pl
Informacje dodatkowe
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
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Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty (poprzez
przesłanie kolejnej oferty na adres e-mail podany wyżej – rozpatrywana będzie ta oferta, która
została przesłana jako ostatnia).
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

