Wrocław, 07.10.2021 r.
Rozeznanie cenowe rynku nr 03/RC/PDŚ/21
zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącego usługi realizacji szkoleń pn.
„Zakładanie i prowadzenie własnej firmy”

Rodzaj: usługa realizacji szkoleń
Zamawiający:
OTREK Training and Consulting Sp. z o. o.
z siedzibą:53-609 Wrocław , ul. Fabryczna 10
NIP: 897-15-85-007
Tel. 71/356 50 89 ;
www.otrek.com.pl; e-mail: szkolenia1@otrek.com.pl
Dotyczy: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń we Wrocławiu
dla uczestników Projektu PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK, projekt nr RPDS.08.03.00-020065/20
I.

TRYB POSTĘPOWANIA

1.

Niniejsze rozeznanie cenowe rynku nie jest ofertą w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby projektu pn.: PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY
ŚLĄSK oraz prowadzi do udzielenia zlecenia usługi realizacji szkoleń
Niniejsze rozeznanie cenowe zamieszczone zostało na stronie internetowej OTREK Training and
Consulting Sp. z o.o. www.otrek.com.pl w zakładce o nazwie „Zamówienia ofertowe”.

2.
3.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa realizacji szkoleń
Cel: Dostarczenie usług dla OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. w celu realizacji projektu pt.
PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Rynek pracy”, nazwa Działania 8.3
„Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy”,
Przedmiot: zatrudnienie trenera/trenerów w celu przeprowadzenia usługi szkoleniowej dla 50
uczestników projektu PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK
Specyfikacja:
Opis zlecenia: zamówienie obejmuje zatrudnienie min 2 trenerów w celu przeprowadzenia szkoleń
o charakterze warsztatowym dla pięciu około dziesięcioosobowych grup uczestników projektu
PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK RPDS.08.03.00-02-0065/20 w wymiarze 40 godzin na jedną grupę,
tj. 200 godzin łącznie. Szkolenia dla jednej grupy odbywać będą się wymiarze 8 godzin dziennie przez
5 dni.
Bloki szkoleniowe:
Blok 2-Podstawy księgowości oraz kadry i płace 24h (3 dni x 8h)
Blok 3-Ubezpieczenia społeczne i BHP w przedsiębiorstwie 16h (2 dni x 8h)
Wykonawca dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części zamówienia.
Wykonawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Szczegółowy program szkoleń przedstawiony zostanie wykonawcy 5 dni roboczych przed
rozpoczęciem realizacji zlecenia. Program ten ustalony zostanie na podstawie szczegółowej analizy
potrzeb szkoleniowo-doradczych przeprowadzonej wśród uczestników projektu.
Zadania trenera:


przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z wyżej przedstawionym
opisem.



przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień omawianych w ramach
bloków tematycznych i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed
rozpoczęciem szkolenia celem akceptacji oraz przygotowania materiałów szkoleniowych dla
uczestników projektu.
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•

Przekazywanie po szkoleniu dokumentacji projektowej ( list obecności, dzienników zajęć,
kart pracy itd.) Zamawiającemu.

Podczas przeprowadzania usługi szkoleniowej trener zobowiązany jest wykorzystać

metody:

wykładu interaktywnego, case study, ćwiczenia, itp.
Miejsce: województwo dolnośląskie - Wrocław, Dokładne miejsce realizacji zlecenia zostanie
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkoleń.
Ilość osób objętych wsparciem: 50.
Planowany termin realizacji zlecenia: 25.10.2021 r. do 30.11.2021 r., tryb i godziny szkoleń będą
uzgadniane na bieżąco podczas realizacji zlecenia.
Planowana forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
Warunki udziału w postępowaniu:
Oferenci posiadać muszą wykształcenie wyższe oraz min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń w danej tematyce. Warunek ten zweryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia
oferenta.
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo i
kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany 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 wykonawcy a wykonawcą, 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,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III.

KRYTERIA WYBORU OFERENTA
Jedyne kryterium wyboru ofert stanowi kryterium ceny.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Procedura składania ofert:
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty składane na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego, zawierające załącznik nr 2 i 3 do rozeznania
cenowego oraz inne wymagane dokumenty opatrzone podpisem osoby upoważnionej do
reprezentowania oferenta.
W razie pytań dotyczących niniejszego rozeznania cenowego prosimy o kontakt telefoniczny z
Kierownikiem Projektu pod nr 607 907 957
W załączeniu przedstawiamy wzór umowy dotyczącej wykonania przedmiotu rozeznania cenowego
nr 03/RC/PDŚ/21 (załącznik nr 4).
V.

MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 19.10.2021r. do godz. 14.00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania cenowego:
a. Drogą pocztową lub osobiście na adres Zamawiającego: OTREK Training and
Consuting Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10 bud. A-1 parter pokój 23, 53-609 Wrocław
b. Drogą elektroniczną (skan podpisanych załączników) na adres szkolnia1@otrek.com.pl z dopiskiem „Rozeznanie cenowe rynku nr 03/RC/PDŚ/21. „Zakładanie i prowadzenie własnej firmy” w ramach Projektu PRZEDSIĘBIORCZY
DOLNY ŚLĄSK
2. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych
wymagań nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OTWARCIE, OCENA I WYBÓR OFERT
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Rozpatrywanie ofert bez udziału oferentów nastąpi w dniu 19.10.2021r. o godz. 14.30
Celem postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, z wszystkich ofert, które
spełniają obowiązkowe wymagania wskazane w rozeznaniu cenowym.
W przypadku, jeśli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny, Zamawiający
wezwie Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę wyłonionego w rozeznaniu cenowym przekroczy założenia budżetu realizacji projektu, Zamawiający podejmie negocjacje celem jej
obniżenia. Jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę i wyłonić Wykonawcę, który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów w postępowaniu. Opisana procedura może być prowadzona wielokrotnie do momentu wyboru
oferty mieszczącej się cenowo w budżecie projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Wybrany przez Zamawiającego Oferent, otrzyma zamówienie na wykonanie w/w usług.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania dalszych informacji i wyjaśnień od Oferentów na każdym etapie postępowania,
b) odstąpienia od postępowania z którymkolwiek z Oferentów w dowolnym czasie bez podania przyczyny,
c) odwołania lub unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny. O zaistnieniu takiego
faktu Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwracania oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia udzielamy drogą elektroniczną.
Pytania prosimy kierować na e-mail: szkolenia1@otrek.com.pl
1.

Zarząd Spółki OTREK T & C Sp. z o.o.
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