
 

 

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej  
 

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku 
z dnia 19.08.2019 r. 

Fundacja im. Zofii Zamenhof z siedzibą w Warszawie ul. Rozłogi 12/19, zwane dalej Zamawiającym, 
przeprowadza procedurę rozeznania rynku w celu wyłonienia Wykonawcy Usługi szkoleniowej polegającej 
na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu nowych technologii oraz możliwości rozwoju zawodowego 
w branży IT, dla około 20 uczestników projektu pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 
20”” w ramach III Osi priorytetowej. Szkolnictwo dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
I. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju” z dnia 16.09.2016 r., 
Rozdział 6 – Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, pkt. 6.5 – Zamówienie 
udzielane w ramach projektów, 6.5.1 – Rozeznanie rynku. 
 
 
II. Zapytujący 

Fundacja im. Zofii Zamenhof z siedzibą w Warszawie, 01-310, ul. Rozłogi 12/19, NIP 5223000560, REGON 
146363608 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: 
Aleksandra Kaźmierak 
kom.: 516 259 066  
akademiainnowacyjnosci@gmail.com 
 
 III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 

 L.p.  Przedmiot  Opis przedmiotu (specyfikacja)  
III.1 Opis Projektu  Przedmiotem projektu jest przygotowanie i wdrożenie nowej 

oferty szkoleniowej dla 100 osób (60 K i 40 M) skierowany do 
niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (45+, NEEts, 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym), którzy są 
zainteresowani nowymi technologiami, branżą nowych firm 
technologicznych, a także możliwością profesjonalnego 
związania z tą branżą. Jest to projekt typu pathways, gdzie 
uczestnicy dostaną popularnonaukową wiedzę, która może im w 
przyszłości umożliwić dokształcanie się w tym kierunku lub 
obranie drogi przedsiębiorcy tworzącego własne 
przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w okresie 02.01.2019-
31.01.2020 



 

 

III.2  Przedmiot zamówienia – 
Usługa szkoleniowa 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy Usługi 
szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z 
zakresu nowych technologii oraz możliwości rozwoju 
zawodowego w branży IT. 
 
W ramach zadania zrealizowane zostaną: 
- szkolenie w oparciu o scenariusze szkoleniowe; 15 godzin 
dydaktycznych w ramach każdego bloku szkoleniowego, 
- testy kwalifikacyjne (pre test, post test) dla każdego bloku 
szkoleniowego. 
 
TEMATYKA SZKOLEŃ (zgodna z listą kompetencji kluczowych): 
Moduł 1 - Wprowadzenie do Doliny Krzemowej i wielkich 
przedsiębiorców tej branży. 
Moduł 2 - Czym właściwie jest Start-up? 
Moduł 3 - Ścieżki kariery w IT: salesman, project manager, 
developer, tester. 
Moduł 4 - Budowanie zespołu w start-upach zasada 3H: Hipster, 
Hacker and Hustler 
Moduł 5 - Popularnonaukowo o językach programowania 
przegląd 
Moduł 6 - Projekt tworzymy swoją pierwszą prostą aplikacje w 
grupach 
Moduł 7 - Innowacje Społeczne i Technologiczne. 
 
Planowana wielkość zamówienia obejmuje przeprowadzenie 2 
cykli dla łącznie około 20 uczestników projektu (2 grupy po 
średnio 10 osób w grupie), łącznie 14 dwudniowych modułów. 
 
Zadanie realizowane będzie terminie: 26.08.2019-30.01.2020.  
Miejsce prowadzenia szkoleń: województwo mazowieckie, 
województwo łódzkie.  

 
IV. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW) 

IV.1  Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenia, uprawnienia i zasoby niezbędne do 
niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia.  

IV.2  Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:  
• posiadać wyższe wykształcenie (potwierdzone dyplomem) z zakresu nauk 

informatycznych, ekonomicznych, społecznych lub politologicznych; 
• udokumentowane doświadczenie z w zakresie zadań dydaktycznych (minimum 5 letnie 

doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, treningów, wykładów). 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych warunków po wybraniu oferty, 
a przed podpisaniem umowy. 



 

 

Weryfikacja powyższych warunków będzie się odbywać na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez Oferenta potwierdzających powyższe warunki, w tym np. życiorys 
zawodowy lub inny dokument o podobnej treści, referencje, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia 
o ukończonych kursach.  

IV.3  W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:  
• Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zapytującemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązania na 
rzecz Fundacji im. Zofii Zamenhof;  

• Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy 
i doświadczeń. 

IV.4  Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 
Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności 
zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące 
obowiązku przekazania praw autorskich, zachowania poufności, możliwości odstąpienia, 
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy 
(w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia) lub 
inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy 
i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu 
podpisania umowy Zapytujący nie jest związany ofertą Wykonawcy.   

IV.5 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu 
z przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 
zamówienia zgodnie z treścią zapytania i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, 
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.  

 
V. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE  
Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać do Fundacji im. Zofii Zamenhof drogą 
elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub pocztą/osobiście na adres Biura projektu w Warszawie na ul. 
Paca 40, 04-386 Warszawa lub w Łodzi na ul. Narutowicza 86 do dnia 24.08.2019 r.   
 
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy 
o kontakt z przedstawicielem Zapytującego.  
 
Kryterium oceny są jest 100% cena. 
 
Zamawiający zastrzega, iż może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, pod warunkiem, że każda 
z przedstawionych ofert będzie spełniać warunki określone w zapytaniu.  
 
W przypadku niepodpisania umowy z wybranym Oferentem, z przyczyn leżących po stronie Oferenta, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania kolejnej oferty. Zapytujący zastrzega sobie możliwość nie 



 

 

wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania nowego zapytania, w przypadku braku złożenia 
wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia.  
 
Fundacja im. Zofii Zamenhof zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych 
w przypadku niespełnienia przez nich kryteriów zawartych w zapytaniu cenowym, a także prawo żądania 
przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania 
dotyczące przedmiotowych usług.  
 
Załączniki:  
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 
 
 
  

 


