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Projekt „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

  Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Ziemi Zbijowskiej 

    

Mirów Stary, dnia 09.01.2012 r. 

 
 

Zamawiaj ący: 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI ZBIJOWSKIEJ 
Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary 
tel. 609 893 756, 695 292 449 
 
 
Dane kontaktowe: 
Biuro Projektu  
Świetlica Wiejska Zbijów Duży (budynek po byłej Szkole Podstawowej) 
26-503 Zbijów Duży 
tel. 609 893 756, 695 292 449 
 
 
                   
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁ ĄCZNIKAMI 

DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJ ĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI. 

 
 

Dotyczy: przeprowadzenia warsztatów komputerowych "Podstawy obsługi komputera i 

Internetu” na terenie województwa mazowieckiego w Gminie Mirów dla trzech 5 osobowych grup 

po 60 godzin każda razem 180 godz. warsztatowych oraz dostarczenia 3 zestawów 

komputerowych z oprogramowaniem na czas realizacji szkolenia. 

 Środki, z których będzie finansowane w/w zamówienie pochodzą z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: z Projektu „Komputer i 

Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” 

realizowanego w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W związku z realizacją projektu “Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe 
dla mieszkańców Gminy Mirów” na terenie województwa mazowieckiego w Gminie Mirów 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI ZBIJOWSKIEJ zaprasza do składania ofert 
cenowych na :  

1. Przeprowadzenie warsztatów komputerowych „Podstawy obsługi komputera i Internetu” 
wraz z dostarczeniem 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na czas realizacji 
szkolenia. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla trzech 5-osobowych grup uczestników w ramach projektu 
„Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów”. 
Szkolenia planowane są w okresie od stycznia 2012 do marca 2012. Zajęcia prowadzone będą na 
terenie Gminy Mirów, w weekendy miedzy godzinami 09.00-19.00 oraz w dni robocze między 
godzinami 16.00-20.00, zgodnie z harmonogramem ustalonym przed rozpoczęciem szkolenia.  
Wykonawca ma obowiązek wystawić zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z 
Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 731). Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

2. UPRAWNIENI WYKONAWCY. 

1.   Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
w organizacji szkoleń. 

3.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

Wykonawca zobowi ązuje si ę w szczególno ści do 
a) organizacji i przeprowadzenia szkolenia, 
b) opracowania programu warsztatów zgodnego z wytycznymi w tym zakresie, 
c) opracowania harmonogramu zajęć , 
d) przygotowania Dziennika Zajęć zawierającego w szczególności listy obecności 

uczestników, program warsztatów, harmonogram zajęć, potwierdzenie odbioru 
poczęstunku, oraz potwierdzenie otrzymania materiałów szkoleniowych, 

e) zapewnienie kadry dydaktycznej według następujących standardów: 
wykładowcy z wykształceniem kierunkowym lub wykształceniem wyższym oraz 
doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń zgodnych z zakresem 
tematycznym w/w zmówienia. Wykładowcy winni posiadać uprawnienia 
pedagogiczne lub praktykę w prowadzeniu zajęć szkoleniowych dla osób 
dorosłych - Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach POKL wykładowca prowadzący zajęcia w ramach projektu „Komputer i 
Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy 
Mirów” nie może: być  zatrudniona/y  w Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, regionalnym Ośrodku EFS i 
Krajowej Instytucji Wspomagającej EFS POKL, .-– CV-(na wzorze dołączonym 
do zaproszenia-załącznik nr 3)  

f) przygotowania i dystrybucji materiałów szkoleniowych oraz sprzętu używanego 
w czasie szkolenia tj. skryptu, teczki, notesu, długopisu oraz pendrive dla 
każdego uczestnika warsztatów oraz dostarczenia 3 zestawów komputerowych 
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z oprogramowaniem na czas realizacji szkolenia w miejsce wyznaczone przez 
Zamawiającego, 

g) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 
h) wystawienia zaświadczeń o ukończeniu warsztatów i podniesieniu kwalifikacji 

zawodowych zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 sierpnia 1998 r. (Dz. 
U. Nr 113 poz. 731). 

 
 
Zamawiający ma prawo żądać dokumentów potwierdzających wskazywane doświadczenie  a 
Wykonawca zobowiązuje się je złożyć na każde żądanie Zamawiającego. 

 
 
 
3. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

1) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 4) 
2) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed  dniem realizacji warsztatów 

3) kopia wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. 
 

4. OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I KRYTERIA OCENY 
OFERTY 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o 
następujące kryteria:  
1. Cena – 50%  oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 50 pkt. (oferta, której cena będzie 
wyższa niż środki przeznaczone na realizację usługi nie będzie rozpatrywana).   
2. Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń  z obsługi komputera i Internetu oraz szkoleń 
w ramach POKL - 30%  największe doświadczenie oferenta – 30 pkt.  
3. Dostarczenie/wypożyczenie 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na czas 
realizacji szkolenia – 20%  oferent który zaoferuje dostarczenie  sprzętu otrzyma – 20 pkt. (oferty w 
których brak dostarczenia/wypożyczenia sprzętu nie będą rozpatrywane) 
4. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi: 100 
 
 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając Formularz Oferty (Zał. Nr 1) 

i Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków (Zał. Nr 2) 
3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 
4) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do podpisania oferty przez Wykonawcę wraz z załączonym 
pełnomocnictwem. 

5) Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona 
dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” oraz datą i podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 
podpisania oferty przez Wykonawcę. 

6) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej 
Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary 
tel. . 609 893 756, 695 292 449 
lub  
Biuro Projektu 
Świetlica Wiejska Zbijów Duży (budynek po byłej Szkole Podstawowej) 
26-503 Mirów Stary 
 
z dopiskiem: Oferta szkoleniowa na warsztaty  komputerowe „Podst awy obsługi komputera i 
Internetu”. Projekt „Komputer i Internet szans ą na rozwój – warsztaty komputerowe dla 
mieszka ńców Gminy Mirów”. Nie otwiera ć przed godz. 14.00 dnia 16.01.2012 roku.  
Termin składania ofert upływa z dniem 16.01.2012r., o godz. 14.00.  
 

7. KONTAKT Z ZAMAWIAJ ĄCYM 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
Zamawiającego – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej Mirów Stary 27, 26-503 
Mirów Stary lub w  Biurze Projektu Świetlica Wiejska Zbijów Duży ,telefonicznie u Koordynatora 
Projektu Agnieszki Wolińskiej Tel. 695 292 449, 609 893 756 .Informacja będzie zamieszczona 
również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego a także na jego stronie internetowej. 
Oferta winna być sporządzona na Formularzu Oferty  – do pobrania na stronie 
www.stowarzyszeniezbijow.mirow.pl ,jak i wszystkie pozostałe załączniki. 
W przypadku, kiedy nie jesteście Państwo zainteresowani składaniem oferty prosimy o informację 
na w/w adres. 
 

8. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę, siedzibę, i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.stowarzyszeniezbijow.mirow.pl  najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia 
składania ofert. 
 

9. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY  

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faxem i/lub telefonicznie 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wykonawcy, których oferty zostaną odrzucone będą o tym 
poinformowani pisemnie. 
 

10. LISTA ZAŁ ĄCZNIKÓW:  

Załącznik nr 1: Wzór Formularza Oferty                                                              
Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy  
Załącznik nr 3: Wzór CV 
Załącznik nr 4:Wzór Umowy 
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