
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 
 

 

LIDER KROK DO SUKCESU PARTNER 

BENEFIT PROJEKT Biuro projektu:  
ul.  Piłsudskiego 27A, 22-400 Zamość 

tel. 668-210-598, 518-808-886 
biuro@benefitprojekt.pl, www.benefitprojekt.pl  

EUROPEJSKIE CENTRUM  
DORADCZO – SZKOLENIOWE 

  
 

Lublin, 12.10.2020 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA: NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH  

NA OPERATORÓW MASZYN 
 
w ramach projektu „Krok do sukcesu”, nr: RPLU.09.01.00-06-0025/19,  współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 
9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Nazwa i adres: 
Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe  Rafał Dudzic z siedzibą w Snopków 80U, 21-002 
Jastków, tel. 609111622 
 
 

II. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkoleń zawodowych na operatorów 
maszyn w ramach projektu „Krok do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś 
priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
Zamawiający zastrzega, że terminy realizacji szkoleń podane w załączniku nr 1 mogą ulec 
przesunięciu.   
 
 

III. KRYTERIA DOSTĘPU 
 
W realizacji usługi mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie  poniższe kryteria: 

1. Posiadają możliwość realizacji szkoleń zgodnie z wymogami Instytutu Mechanizacji 
i Budownictwa Skalnego/Urzędu Dozoru Technicznego. 

2. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
3. Posiadają doświadczenie w organizacji szkoleń o tożsamej tematyce - przez doświadczenie 

należy rozumieć przeprowadzenie w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli podmiot działa krócej niż 
5 lat to w okresie od momentu rozpoczęcia działalności do dnia złożenia oferty) co najmniej 
5 szkoleń w danej tematyce 

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo 
lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

 
Kryterium wyboru – cena brutto 100%. 
Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”: 
Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów. 
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V. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyn, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z rażąco niską ceną.  
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
4. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu 
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu złożenia ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem 
zamieszczonym w załączniku nr 1 do zapytania. 

7. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2. Oferty złożone 
na innych drukach niż załączone do niniejszego zapytania  nie będą rozpatrywane. 

8. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zawierającej: nazwę i adres Oferenta 
(ewentualnie pieczęć firmową) oraz dopisek: Oferta dotycząca przeprowadzenia szkoleń 
zawodowych na operatorów maszyn w ramach projektu „Krok do sukcesu”  

9. Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty: 
a) pocztą tradycyjną na adres: Snopków 80U, 21-002 Jastków 
b) osobiście w Biurze Projektu - ul.  Piłsudskiego 27A, 22-400 Zamość. Biuro Projektu 

czynne jest w godzinach 8.00-16.00 
c) drogą e-mailową na adres biuro@ecds.com.pl 

10. Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2020 r. o godzinie 15:00. Oferty złożone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

11. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania udzielane są pod numerem tel. 
609111622  

12. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.  
13. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
14. Oferta i pozostałe załączniki muszą być uzupełniona w języku polskim.  
15. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia oferty.  
16. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany 
jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.  

17. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest 
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.  

18. Oferent jest związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni od daty oferty.  
19. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 

100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. 

20. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Oferentem, którego oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane zawarte w ofercie przekraczają 
kwoty założone we wniosku o dofinansowanie 
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Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ I - ORGANIZACJA SZKOLENIA PODEST RUCHOMY 
 
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne 24 godziny (BHP, wiadomości ogólne o dźwignicach, budowa 
i eksploatacja podestów) i praktyczne 10 godzin  (obsługa maszyn). 
 
Liczba uczestników: 14 osób 
 
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego) i wydaniem uprawnień. 
 
Szkolenie odbędzie się w okresie październik/listopad 2020 na terenie województwa lubelskiego. 
Miejsce szkolenia zostanie wskazane w momencie zebrania grupy i dostosowane do  preferencji 
uczestników.  
 
Kryteria dostępu  
W realizacji usługi mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie  poniższe kryteria: 
 

1. Posiadają możliwość realizacji szkoleń zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. 
2. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
3. Posiadają doświadczenie w organizacji szkoleń o tożsamej tematyce – przez doświadczenie 

należy rozumieć przeprowadzenie w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli podmiot działa krócej niż 
5 lat to w okresie od momentu rozpoczęcia działalności do dnia złożenia oferty) co najmniej 
5 szkoleń w danej tematyce 

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo 
lub kapitałowo  z Zamawiającym. 
 

 
Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji: 

1. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w wymiarze 24 godzin dydaktycznych z zapewnieniem 
doświadczonego wykładowcy (legitymującego się 2 letnim doświadczeniem w zawodzie lub 
przeprowadzeniem 200 godz. zajęć zgodnych z tematyką szkolenia). 

2. Przeprowadzenie zajęć praktycznych w wymiarze 10 godzin praktycznych w miejscach do 
tego przystosowanych z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 

3. Pomieszczenia i miejsca w których będą odbywały się zajęcia powinny spełniać wymagania 
BHP i ppoż uregulowane w przepisach odrębnych oraz powinny być wyposażone w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb kierunku szkolenia będącego przedmiotem 
zamówienia. 

4. Zapewnienie materiałów dydaktycznych do zajęć w formie książek lub skryptów. 
5. Przeprowadzenie badań lekarskich. 
6. Ubezpieczenie uczestników (NNW). 
7. Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. 
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CZĘŚĆ II - ORGANIZACJA SZKOLENIA ŻURAW PRZENOŚNY I PRZEWOŹNY 
 
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne 24 godziny (BHP, budowa i działanie, eksploatacja, 
zagrożenia, obowiązki operatora) i praktyczne 12 godzin  (obsługa maszyn). 
 
Liczba uczestników: 14 osób 
 
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego) i wydaniem uprawnień. 
 
 
Szkolenie odbędzie się w okresie październik/listopad 2020 na terenie województwa lubelskiego. 
Miejsce szkolenia zostanie wskazane w momencie zebrania grupy i dostosowane do  preferencji 
uczestników.  
 
Kryteria dostępu  
W realizacji usługi mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie  poniższe kryteria: 
 

1. Posiadają możliwość realizacji szkoleń zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. 
2. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
3. Posiadają doświadczenie w organizacji szkoleń o tożsamej tematyce - przez doświadczenie 

należy rozumieć przeprowadzenie w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli podmiot działa krócej niż 
5 lat to w okresie od momentu rozpoczęcia działalności do dnia złożenia oferty) co najmniej 
5 szkoleń w danej tematyce 

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo 
lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 
 
Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji: 

1. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w wymiarze 24 godzin dydaktycznych z zapewnieniem 
doświadczonego wykładowcy (legitymującego się 2 letnim doświadczeniem w zawodzie lub 
przeprowadzeniem 200 godz. zajęć zgodnych z tematyką szkolenia). 

2. Przeprowadzenie zajęć praktycznych w wymiarze 12 godzin praktycznych w miejscach do 
tego przystosowanych z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 

3. Pomieszczenia i miejsca w których będą odbywały się zajęcia powinny spełniać wymagania 
BHP i ppoż uregulowane w przepisach odrębnych oraz powinny być wyposażone w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb kierunku szkolenia będącego przedmiotem 
zamówienia. 

4. Zapewnienie materiałów dydaktycznych do zajęć w formie książek lub skryptów. 
5. Ubezpieczenie uczestników (NNW). 
6. Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. 
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CZĘŚĆ III – ORGANIZACJA SZKOLENIA OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI III KLASY 
 
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godziny (BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, 
dokumentacja techniczna, budowa maszyn) i praktyczne 82 godziny  (obsługa maszyn). 
 
Liczba uczestników: 14 osób 
 
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym (Instytut Mechanizacji i Budownictwa Skalnego) 
i wydaniem uprawnień. 
 
Szkolenie odbędzie się w okresie styczeń - kwiecień 2021 na terenie województwa lubelskiego. 
Miejsce szkolenia zostanie wskazane w momencie zebrania grupy i dostosowane do  preferencji 
uczestników.  
 
Kryteria dostępu  
W realizacji usługi mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie  poniższe kryteria: 
 

1. Posiadają możliwość realizacji szkoleń zgodnie z wymogami Instytutu Mechanizacji 
i Budownictwa Skalnego 

2. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
3. Posiadają doświadczenie w organizacji szkoleń o tożsamej tematyce przez doświadczenie 

należy rozumieć przeprowadzenie w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli podmiot działa krócej niż 
5 lat to w okresie od momentu rozpoczęcia działalności do dnia złożenia oferty) co najmniej 
5 szkoleń w danej tematyce 

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo 
lub kapitałowo  z Zamawiającym. 
 

 
Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji: 

1. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w wymiarze 52 godzin dydaktycznych z zapewnieniem 
doświadczonego wykładowcy (legitymującego się 2 letnim doświadczeniem w zawodzie lub 
przeprowadzeniem 200 godz. zajęć zgodnych z tematyką szkolenia). 

2. Przeprowadzenie zajęć praktycznych w wymiarze 82 godzin praktycznych w miejscach do 
tego przystosowanych z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 

3. Pomieszczenia i miejsca w których będą odbywały się zajęcia powinny spełniać wymagania 
BHP i ppoż uregulowane w przepisach odrębnych oraz powinny być wyposażone w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb kierunku szkolenia będącego przedmiotem 
zamówienia. 

4. Zapewnienie materiałów dydaktycznych do zajęć w formie książek lub skryptów. 
5. Zapewnienie ubrań roboczych (spodnie, bluza, buty robocze). 
6. Przeprowadzenie badań lekarskich. 
7. Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. 
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Załącznik nr 2 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane oferenta: 
 
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………..…………. 
 
NIP.: …………………………………………………REGON………………………..………….. 
 
Tel/fax.: ……………………………………………… e-mail  ………………………………….. 
 
Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………………………… 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku dotyczącego 
przeprowadzenia szkoleń zawodowych  na operatorów maszyn w ramach projektu „KROK DO 
SUKCESU”, nr: RPLU.09.01.00-06-0025/19,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Rynek 
pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa składam następującą ofertę:  
 
CZĘŚĆ I ORGANIZACJA SZKOLENIA PODEST RUCHOMY 
 

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 
przeszkolenie  
1 osoby  

Stawka 
VAT  
(%) 

Cena 
jednostkowa 
brutto za 
przeszkolenie  
1 osoby 

Całkowita liczba 
uczestników 

Łączna wartość  
oferty 
/liczba osób x cena 
jednostkowa brutto 
za przeszkolenie 1 
osoby/ 

Szkolenie 
PODEST 
RUCHOMY 

   14 
 

 
 
CZĘŚĆ II ORGANIZACJA SZKOLENIA ŻURAW PRZENOŚNY I PRZEWOŹNY 
 

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 
przeszkolenie  
1 osoby  

Stawka 
VAT  
(%) 

Cena 
jednostkowa 
brutto za 
przeszkolenie  
1 osoby 

Całkowita liczba 
uczestników 

Łączna wartość  
oferty 
/liczba osób x cena 
jednostkowa brutto 
za przeszkolenie 1 
osoby/ 

Szkolenie 
ŻURAW 
PRZENOŚNY I 
PRZEWOŹNY 

   14 
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CZĘŚĆ III ORGANIZACJA SZKOLENIA OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI III KLASY 
 

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 
przeszkolenie  
1 osoby  

Stawka 
VAT  
(%) 

Cena 
jednostkowa 
brutto za 
przeszkolenie  
1 osoby 

Całkowita liczba 
uczestników 

Łączna wartość  
oferty 
/liczba osób x cena 
jednostkowa brutto 
za przeszkolenie 1 
osoby/ 

Szkolenie 
OPERATOR 
KOPARKO – 
ŁADOWARKI III 
KLASY 

   14 

 

 
 
 
Oświadczam/my, że w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy na 
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 
Oświadczam/my, że zrealizuję/emy zamówienie w terminie zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Przedmiotu Zamówienia  
 
Oświadczam/my, iż uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu 
zakończenia składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                               …………………………………………………………………… 

Miejscowość, data                                                     Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli   
                                                                                upoważnionego/ych  do reprezentowania Oferenta 
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…………………………………………………… 
                   /pieczęć Oferenta/ 
 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 
 
Niniejszym oświadczam/my, że:  

1. Spełniam/my warunki udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia szkoleń 
zawodowych  na operatorów maszyn tj. 

a) Posiadam/my możliwość realizacji szkoleń zgodnie z wymogami Instytutu 
Mechanizacji i Budownictwa Skalnego/Urzędu Dozoru Technicznego. 

b) Posiadam/my wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
c) Posiadam/my doświadczenie w organizacji szkoleń o tożsamej tematyce 

2. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3. Przeciwko firmie nie toczy się postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy  się z treścią zapytania i akceptuję/my przedstawione w nim 

warunki. 
5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję/my się do realizacji usługi w terminie 

i ilości określonej przez Zamawiającego. 
6. Nie jestem/Nie jesteśmy  powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
7. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Oświadczam/my, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie załączone do 
niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą. 

9. Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania. 

 
 
 
 
 
………………………………….                                                  …………………………………………………………………… 

Miejscowość, data                                                     Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli   
                                                                                upoważnionego/ych  do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 3  
 

 
…………………………………….. 

   pieczęć Oferenta 
 

 

WYKAZ POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA 

 

CZĘŚĆ I ORGANIZACJA SZKOLENIA PODEST RUCHOMY 
 

L.p. 
Nazwa przeprowadzonego 

szkolenia zawodowego 
Termin realizacji 

szkolenia 
Podmiot na rzecz którego było 

przeprowadzone szkolenie 
1  

 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5  
 
 

  

 
 

CZĘŚĆ II ORGANIZACJA SZKOLENIA ŻURAW PRZENOŚNY I PRZEWOŹNY 
 

L.p. 
Nazwa przeprowadzonego 

szkolenia zawodowego 
Termin realizacji 

szkolenia 
Podmiot na rzecz którego było 

przeprowadzone szkolenie 
1  

 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5  
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CZĘŚĆ III ORGANIZACJA SZKOLENIA OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI III KLASY 
 

 

L.p. 
Nazwa przeprowadzonego 

szkolenia zawodowego 
Termin realizacji 

szkolenia 
Podmiot na rzecz którego było 

przeprowadzone szkolenie 
1  

 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5  
 
 

  

 
 
 
Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/emy, iż dane 
zawarte  w Załączniku nr 3 są zgodne z prawdą. 

 
 
 

………………………………….                              …………………………………………………………………………  
Miejscowość, data                                                                   Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli                                   

                                                                                               upoważnionego/ych do reprezentowania Oferenta 
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