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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 

z dnia 01.03.2013r. 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

OL-TERM  Rudziński  Trusielewicz Spółka Jawna 

ul. Budowlana 5 

10-424 Olsztyn 

NIP 7392379221 

REGON 510474542 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

 

 

OL-TERM  Rudziński  Trusielewicz Spółka Jawna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, prowadzi projekt pod nazwą 

„Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy OL-TERM “ nr umowy UDA-POKL.08.01.01-28-268/12-00 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej 

części Projektem).  

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. 

 

Wynagrodzenie wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane 

będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia do dnia składania ofert.  

W przypadku dokonanej zmiany, mającej wpływ na treść składanych ofert Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert. O dokonanych zmianach zawiadamia się wszystkich oferentów, do których zostało wysłane 

niniejsze zapytanie ofertowe, jak również umieszcza się je na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Projektu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie  

bez podania uzasadnienia, jak również do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zapewnienie usługi szkoleniowej dla 14 pracowników firmy OL-TERM  Rudziński  Trusielewicz Spółka Jawna. 

(CPV): 80500000-9 - Usługi szkoleniowe. 
Szczegóły zamówienia: 

1. Szkolenia komputerowe (word, excel, access) – 13 osób: 2 grupy po 6-7 osób, 48 godzin 

szkoleniowych/grupę, w skład ceny wchodzi: dojazd na miejsce szkolenia, trener, materiały szkoleniowe (w 

wersji papierowej oraz zapis cyfrowy na płycie CD/DVD, długopis), segregator, notes lub notatnik, serwis 

kawowy, sala szkoleniowa. Szkolenie powinno odbywać się 2 razy w tygodniu/grupę po 2 godziny 

szkoleniowe dziennie (plus przerwy), w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie  

2. Szkolenie z technik sprzedaży i obsługi klienta (wiedza teoretyczna i praktyczna) – 1 grupa 5-cio  

osobowa, 48 godzin szkoleniowych/grupę, w skład ceny wchodzi: dojazd na miejsce szkolenia, trener, 

materiały szkoleniowe (podręcznik lub xero materiałów, długopis, segregator), serwis kawowy, sala 

szkoleniowa. Szkolenie powinno odbywać się 1-2 razy w tygodniu/grupę po 4 godziny szkoleniowe dziennie 

(plus przerwy), w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

3. Negocjacje handlowe (wiedza teoretyczna i praktyczna) – 1 grupa 3 osobowa, 48 godzin szkoleniowych, w 

skład ceny wchodzi: dojazd na miejsce szkolenia, trener, materiały szkoleniowe (materiały dydaktyczne, 

długopis, segregator), serwis kawowy. Szkolenie powinno się odbywać 1-2 razy w tygodniu, 4 godz. 

szkoleniowe dziennie w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

4. Zarządzanie sprzedażą (wiedza teoretyczna i praktyczna) - 1 grupa 5 osobowa, 40 godzin szkoleniowych, 

w skład ceny wchodzi: dojazd na miejsce szkolenia, trener, materiały szkoleniowe (materiały dydaktyczne, 

długopsi, segregator), serwis kawowy. Szkolenie powinno się odbywać 1-2 razy w tygodniu po 4 godz., w 

godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

5. Kierowanie zespołem - 1 grupa 3 osobowa, 16 godzin szkoleniowych, w skład ceny wchodzi: dojazd na 

miejsce szkolenia, trener,  materiały szkoleniowe (materiały dydaktyczne, długopsi, segregator), serwis 

kawowy. Szkolenie powinno się odbywać 1-2 razy w tygodniu po 4 godz. w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

6. Zarządzanie magazynem- 1 grupa 4 osobowa, 16 godzin szkoleniowe, w skład ceny wchodzi: dojazd na 

miejsce szkolenia, trener, materiały szkoleniowe (materiały dydaktyczne, długopsi, segregator), serwis 

kawowy, sala. Szkolenie powinno się odbywać 1-2 raz w tygodniu po 4 godz. w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Trenerzy prowadzący zajęcia zobowiązani są do wykazania się udziałem w min 1 projekcie 

współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS (jako podwykonawca lub projekty własne). 

2. Trenerzy prowadzący zajęcia zobowiązani są do wykazania się doswiadczeniem w realizacji conajmniej 3 

szkoleń o danej tematyce. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać proponowane miejsce realizacji szkoleń, które wyposażone będzie w 

sprzęt niezbędny do ich przeprowadzenia: laptopy, komputery, rzutniki.  

4. Należy wskazać imiennie propozycje trenerów prowadzących szkolenia, wraz z CV oraz listą 

przeprowadzonych szkoleń, ewentualnie referencjami.  

5. Dopuszcza się zmianę liczby uczestników każdego ze szkoleń o 10%, jednaże w taki sposób,  

aby nie naruszyło to liczby grup. 

6. Nie przewiduje się złożenia oferty częściowej zamówienia. 

7. Czas trwania zamówienia: 18.03.2013 – 30.07.2013, jednakże dopuszcza się możliwość wydłużenia realizacji 

szkoleń o maksymalnie 1 miesiąc. 
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INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

1. Oferta powinna być złożona pisemnie, listownie lub osobiście na adres korespondencyjny  

na FORMULARZU OFERTOWYM (wg wzoru- Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego) w terminie 10 dni 

roboczych od dnia ukazania się oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta szkolenia. Nie otwierać 

przed 15.03.2013“. Oferta powinna być podpisana przez przedstawiciela Wykonawcy i opieczętowana 

pieczęcią firmową. Miejsce składania oferty:  

 
OL-TERM  Rudziński  Trusielewicz Spółka Jawna 

                                                     ul. Budowlana 5 

                                                    10-424 Olsztyn 

 

2. O udzielnie zamówienia mogą starać się oferenci: 

2.1. Oferujący przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego. 

2.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

2.3. Znajdują się w sytuacji prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(potwierdzenie niniejszych warunków – wg wzoru  Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego) . 

2.4. Złożą oświadczenie (Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego) o udziale trenerów typowanych do 

prowadzenia zajęć, w conajmniej jednym projekcie współfinansowanym w ramach EFS 

(podwykonawstwo, projekty własne). 

 

3. Kryteria wyboru oferty: 

 

Cena – 100 pkt 

Dodatkowe punkty: 

- przedstawienie CV trenerów i wykładowców – 20 pkt. 

 

 

 

 

TERMIN WYBORU OFERTY 

 

Wybór oraz powiadomienie podwykonawcy nastąpi w terminie do 16.03.2013r. drogą elektroniczną, na podany przez 

oferentów adres e-mailowy.  

 

 

 

KONTAKT 

 

 Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do: 

 

Magdalena Łukaszewicz – mag.luk@gmail.com 

Renata Błaszkiewicz – bmb-r.blaszkiewicz@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mag.luk@gmail.com
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

do zapytania ofertowego 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

                                                                                                       OL-TERM  Rudziński  Trusielewicz Spółka Jawna 

                                                                                                                                                                  ul. Budowlana 5 

                                                    10-424 Olsztyn 

OFERENT: 

 

 

............................................................ 

(pieczątka oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY (WZÓR) 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 01-03-2013r. – przedmiot zamówienia: 

Zapewnienie usługi szkoleniowej dla 14 pracowników firmy OL-TERM  Rudziński  Trusielewicz Spółka Jawna 

Szczegóły zamówienia: 

1. Szkolenia komputerowe (word, excel, access) – 13 osób: 2 grupy po 6-7 osób, 48 godzin 

szkoleniowych/grupę, w skład ceny wchodzi: dojazd na miejsce szkolenia, trener, materiały szkoleniowe (w 

wersji papierowej oraz zapis cyfrowy na płycie CD/DVD, długopis), segregator, notes lub notatnik, serwis 

kawowy, sala szkoleniowa. Szkolenie powinno odbywać się 2 razy w tygodniu/grupę po 2 godziny 

szkoleniowe dziennie (plus przerwy), w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie  

2. Szkolenie z technik sprzedaży i obsługi klienta (wiedza teoretyczna i praktyczna) – 1 grupa 5-cio  

osobowa, 48 godzin szkoleniowych/grupę, w skład ceny wchodzi: dojazd na miejsce szkolenia, trener, 

materiały szkoleniowe (podręcznik lub xero materiałów, długopis, segregator), serwis kawowy, sala 

szkoleniowa. Szkolenie powinno odbywać się 1-2 razy w tygodniu/grupę po 4 godziny szkoleniowe dziennie 

(plus przerwy), w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

3. Negocjacje handlowe (wiedza teoretyczna i praktyczna) – 1 grupa 3 osobowa, 48 godzin szkoleniowych, w 

skład ceny wchodzi: dojazd na miejsce szkolenia, trener, materiały szkoleniowe (materiały dydaktyczne, 

długopis, segregator), serwis kawowy. Szkolenie powinno się odbywać 1-2 razy w tygodniu, 4 godz. 

szkoleniowe dziennie w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

4. Zarządzanie sprzedażą (wiedza teoretyczna i praktyczna) - 1 grupa 5 osobowa, 40 godzin szkoleniowych, 

w skład ceny wchodzi: dojazd na miejsce szkolenia, trener, materiały szkoleniowe (materiały dydaktyczne, 

długopsi, segregator), serwis kawowy. Szkolenie powinno się odbywać 1-2 razy w tygodniu po 4 godz., w 

godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

5. Kierowanie zespołem - 1 grupa 3 osobowa, 16 godzin szkoleniowych, w skład ceny wchodzi: dojazd na 

miejsce szkolenia, trener,  materiały szkoleniowe (materiały dydaktyczne, długopsi, segregator), serwis 

kawowy. Szkolenie powinno się odbywać 1-2 razy w tygodniu po 4 godz. w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

6. Zarządzanie magazynem- 1 grupa 4 osobowa, 16 godzin szkoleniowe, w skład ceny wchodzi: dojazd na 

miejsce szkolenia, trener, materiały szkoleniowe (materiały dydaktyczne, długopsi, segregator), serwis 

kawowy, sala. Szkolenie powinno się odbywać 1-2 raz w tygodniu po 4 godz. w godz. 8:00-16:00, w Olsztynie. 

 

 

składam ofertę następującej treści: 
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Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję kwotę brutto:  ............................................................. PLN  

(słownie: .....................................................................................................................................................). 

 

Dodatkowe załączniki do niniejszej oferty: 

1. CV trenerów i wykładowców 

2. załącznik nr. 2  

3. załącznik nr 3 

4................................................... 

 

 

 

...........................................................    ................................................................. 

(miejsce, data)       (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 

 

 

 

 

.......................................................... 

(pieczątka firmowa wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

do zapytania ofertowego 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

                                                                                                      OL-TERM  Rudziński  Trusielewicz Spółka Jawna 

                                                                                                                                                                  ul. Budowlana 5 

                                                    10-424 Olsztyn 

OFERENT: 

 

 

............................................................ 

(pieczątka oferenta) 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Wzór) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia do zapytania ofertowego nr 1  

z dnia 01.03.2013r., realizowanego w ramach Projektu: „Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy OL-TERM”: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.: 

- posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji 

organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Oświadczam, że ceny podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

opisanego zamówienia a w szczególności zapewniają realizację usług według podanej specyfikacji 

przedstawionej w sekcji Przedmiot zamówienia w/w zapytania ofertowego. 

3. Oświadczam, ze oferowane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się treścią zapytania ofertowego oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania 

zawarte w jego treści. 

5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas 30 dni od złożenia oferty. 

6. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

 

...........................................................    .............................................................. 

    (miejsce data)                                                                  (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 

 

 

.......................................................... 

(pieczątka firmowa wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

do zapytania ofertowego 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

                                                                                                     OL-TERM  Rudziński  Trusielewicz Spółka Jawna 

                                                                                                                                                                  ul. Budowlana 5 

                                                    10-424 Olsztyn 

OFERENT: 

 

 

............................................................ 

(pieczątka oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE (Wzór) 

 

Niniejszym oświadczam, iż trenerzy, którzy prowadzić bedą zajęcia w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji 

pracowników firmy OL-TERM“ brali udział w min. 1 projekcie (jako podwykonawca lub projekt własny) 

współfinansowanym z środków UE w ramach EFS. 

 

 

 

 

...........................................................    ............................................................. 

(miejsce, data)       (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 

 

 

 

.......................................................... 

(pieczątka firmowa wykonawcy) 

 

 

 

 

 


