
 
 
 
        Kraków, 2017-06-05 
 
 
Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Zamawiającym”), 
jako Partner w projekcie Wiedza i kompetencje – program rozwoju kompetencji informatycznych 
mieszkańców województwa podkarpackiego nr RPPK.09.03.00-IP .01-18-009/16, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  
 

zaprasza do złożenia oferty  
 
na przeprowadzenie zajęć z zakresu technik komputerowych dla osób dorosłych zamieszkujących, 
pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego.  
 
  Złożone oferty posłużą do oszacowania wartości zamówienia. 
 
I. Opis usługi. 

 
1. Liczba grup: 30 po 10 osób 

 
2. Orientacyjne terminy: 
a) Zajęcia dla grup 1-5: 06.2017-05.2018r 
b) Zajęcia dla grup 6-30: 09.2017-06. 2018r 

 
3. Miejsce realizacji – wskazane przez Zamawiającego miejscowości na terenie województwa 

podkarpackiego. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca realizacji zajęć po zakończeniu rekrutacji, z co najmniej 1-
tygodniowym wyprzedzeniem, przed terminem pierwszych zajęć. 
 

4. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
- 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

- 80580000-3 Oferowanie kursów językowych 

- 80410000-1 Różne usługi szkolne 

 - 80420000-4 Usługi e-learning 

- 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

- 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

 
 
II.      Szczegółowy opis usługi: 
 

a) Zajęcia ICT: 30 gr po 10 osób, w wymiarze 120h/gr (2x2h/ tyg). Zgodnie z przeprowadzonym 
rozeznaniem, wsparciem w ramach zadania objętych zostanie łącznie 300 uczestników.  

b) W ramach zajęć zrealizowanych zostanie wszystkie 5 obszarów kompetencji DIGCOMP: 
Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. 
Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą uczestnicy przystąpią do egzaminów na poziomie A lub B 
zgodnie z certyfikacją ECCC/ ECDL lub równorzędną (zgodną ramami DIGCOMP). Program 
szkolenia obejmuje zatem wszystkie kompetencje, w wymienionych obszarach. 

c) Wykładowcy muszą posiadać wykształcenie kierunkowe oraz min. 2-letnie doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń ICT.  

d) Zajęcia realizowane będą w odpowiednio wyposażonych salach informatycznych z dostępem do 
internetu, w miejscach najbardziej dogodnych dla UP (np. ze względu na zamieszkanie czy 
zatrudnienie) oraz w godzinach (w tym dopołudniowych) uzgodnionych z grupami i 



 
 

dopasowanych do potrzeb UP. Sale dydaktyczne zapewnia Zamawiający. 
e) Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz bezpłatny, nie 

obciążający budżetu projektu dostęp do materiałów z zakresu ICT w trybie online na platformie 
edukacyjnej. Podręczniki zgodne z wybraną formą certyfikacji zapewni Zamawiający. 
Zamawiający zapewnia także uczestnikom dostęp do materiałów edukacyjnych na platformie 
edukacyjnej online, a także zapewnia szkolenia w obsłudze platformy dla wykładowców 
Wykonawcy. 

f) W ramach zajęć Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wielokrotnego pomiaru 
wiedzy Uczestników (pomiar ex ante oraz ex post w ramach każdego modułu).  

g) Wszelkie materiały dla Uczestników przekazywane przez Wykonawcę dobrane mają być tak by 
nie propagowały tradycyjnego podziału ról społecznych płci.  

h) Szkolenie musi mieć wymiar praktyczny, wskazywać na to jak nabywane umiejętności przekładają 
się na praktykę w codziennym życiu prywatnym i zawodowym, co pomoże utrzymać 
zainteresowanie uczestników udziałem w zajęciach. 

i)  Łączna liczba zajęć: 3600h zajęć dla 300 uczestników w ramach 30 gr. 
 
 

III.   Obowiązki Wykonawcy: 
 

a) dostosowanie się do harmonogramów zajęć (dni, godziny i miejsca zajęć dla poszczególnych grup) 
przygotowanych przez Zamawiającego, 

b) skierowanie do realizacji zajęć wykładowców posiadających niezbędne wykształcenie kierunkowe 
i kwalifikacje do realizacji zajęć (min. 2 lata doświadczenie w realizacji zajęć ICT), 

c) koncentracja w trakcie realizacji zajęć na wskazywaniu uczestnikom praktycznych możliwości 
wykorzystania zdobytej wiedzy, a także prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod 
aktywizujących, w tym stosowanie technik rozgrzewkowych i rozwijających kreatywność i 
współpracę w grupie. Ważnym aspektem wsparcia jest staranny dobór kadry prowadzącej zajęcia 
ze względu na posiadane doświadczenie i przymioty osobiste, 

d) prowadzenie dokumentacji procesu nauczania: 
- prowadzenie list obecności i staranne wypełnianie wszystkich rubryk dzienników zajęć, 

których wzory dostarcza Zamawiający, 
- prowadzenie ankiet  dostarczanych Zamawiającego, 
- realizacja innych obowiązków (np. odczytywanie komunikatów) zgłaszanych przez 

Zamawiającego, a nie powodujących dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, których 
nie mógł on przewidzieć wcześniej, 

 oraz przekazywane dokumentacji o której mowa w pkt. d) Zamawiającemu do 5 dni po 
zakończeniu każdego miesiąca.  

 
 
IV. Pozostałe wymagania, które Wykonawca powinien uwzględnić w ramach oferty: 

 
- rekrutacja grup leży po stronie Zamawiającego usługę, 
- zapewnienie sal dydaktycznych leży po stronie Zamawiającego usługę, 
- zapewnienie podręczników dla Uczestników zajęć leży po stronie Zamawiającego usługę, 
- Zamawiający rezerwuje sobie prawo do prowadzenia kontroli (jakości i terminowości) zajęć 

prowadzonych przez Wykonawcę, 
- Zamawiający rezerwuje sobie prawo do wglądu w pełną dokumentację (w tym dokumentację 

finansową) Wykonawcy dotyczącą realizacji usługi wykonywanej na rzecz Zamawiającego. 
- W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu na własne ryzyko, tj. przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i 
akceptuje, że w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo do jej wypowiedzenia do dnia 30.06.2017r, o każdym czasie z zachowaniem 3-dniowego 
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie skuteczne będzie w przypadku przekazania go pocztą 
(decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy (decyduje data wysłania 



 
 

wiadomości). W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za 
zajęcia zrealizowane w terminie do rozwiązania umowy. 

 
 
 
V. Składanie i ocena ofert. 
 

1. Oferty prosimy składać w formie pisemnej (dopuszczalne jest przesłanie oferty: listem, faksem lub 
pocztą elektroniczną – podpisane skany dokumentów) do dnia 13.06.2017r do godz. 16:00 na 
adres Zamawiającego podany poniżej: 

 
Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA 
Ul. Królowej Jadwigi; 30-209 Kraków 
Tel. 012 431 07 05 
Fax. – w.24 
Email: ws@idea.info.pl 
 

VI. Kryteria oceny oferty:0 
 

a. Cena usługi: Waga kryterium – 85%. Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 pkt, pozostałe 
proporcjonalnie mniej zgodnie z wzorem: 
 

X = c.o.n/c.o.b x 85 
 

Gdzie: X = liczba przyznanych punktów 
 c.o.n. – cena w ofercie o najniższej cenie 
 c.o.b. – cena w ofercie badanej 
 

b. Doświadczenie Wykonawcy: 
Kryterium doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez 
Wykonawcę dotyczącego liczby osób, dla których Wykonawca prowadził/prowadzi zajęcia z 
zakresu technik informatycznych i komputerowych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem 
składania ofert. Kryterium punktowane będzie następująco: 

• 0 – 100 osób – 0 pkt 
• 101 – 200 osób  - 5 pkt 
• 201 – 300 osób  - 10 pkt 
• 301 i więcej osób  – 15 pkt 

 
Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 100 pkt.  
 
Na ofertę składają się: 

a) podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
b) podpisany przez Wykonawcę druk oferty  

 
ww. dokumenty powinny być zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki do zaproszenia do składania 
ofert. W przypadku przesyłania ofert pocztą elektroniczną, ww. dokumenty powinny zostać przesłane w 
formie skanów. 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Witold Szaszkiewicz 
tel. 124310705 w. 12 
 
 
 
Zamawiający rezerwuje sobie prawo do anulowania postępowania w każdym czasie, bez podania 
przyczyny. 
 


