
 
 

 

 

Gliwice, dnia 12 grudnia 2014 r.  
 

 

 

 

INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat  

w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma zamiar udzielić 

zamówienie na  

 

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego 

dla 200 uczestników projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie 

Gliwickim" 

 

Termin składania ofert upływa o godz. 13.00 w dniu 19 grudnia 2014 r. 

 

Szczegóły znajdują się w załączeniu w Zapytaniu ofertowym dostępnym 

w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach (pok. 

366).  

 

Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela p. Ewa Hajduk – 

koordynator projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”,  

tel. 32 230 68 64, e-mail: e.hajduk@starostwo.gliwice.pl, 

 

mailto:e.hajduk@starostwo.gliwice.pl


 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 20 

godzinnego (20 godzin lekcyjnych) szkolenia komputerowego dla 200 uczestników 
projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim" o następującej tematyce: 

1) wprowadzenie do użytkowania sprzętu komputerowego,  
2) wprowadzenie do użytkowania systemu operacyjnego Windows 8,  
3) wprowadzenie do użytkowania wbudowanych aplikacji w system operacyjny,  
4) wprowadzenie do użytkowania pakietu biurowego (LibreOffice), 
5) praca z plikami i folderami w systemie operacyjnym, 
6) podstawy wyszukiwania informacji w Internecie,  
7) korzystanie z usług internetowych. 
Szkolenia odbywać się będą w pracowniach komputerowych zlokalizowanych w szkołach 
specjalnych w Pyskowicach i Knurowie. Planowana liczba grup to 23 (w tym 16 grup w 
Knurowie i 7 w Pyskowicach). Liczba grup może ulec zmianie. Każda z grup odbędzie 
cztery 5-godzinne spotkania (po 5 godzin lekcyjnych każde). Zajęcia prowadzone będą: 
1) w Knurowie: w maksymalnie ośmioosobowych grupach w weekendy (w godzinach 

rannych oraz popołudniowych) oraz w dni powszednie (w godzinach popołudniowych 
cztery razy w tygodniu oraz raz w tygodniu w godzinach rannych, za wyjątkiem ferii 
zimowych, kiedy zajęcia prowadzone będą zarówno rano jak i po południu); 

2) w Pyskowicach: w maksymalnie czternastoosobowych grupach w weekendy (w 
godzinach rannych oraz popołudniowych) oraz w dni powszednie (w godzinach 
popołudniowych cztery razy w tygodniu oraz raz w tygodniu w godzinach rannych, za 
wyjątkiem ferii zimowych, kiedy zajęcia prowadzone będą zarówno rano jak i po 
południu). 

Harmonogram zajęć zostanie określony przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający wymaga:  

1) przedstawienia Zamawiającemu – celem akceptacji – programu szkolenia; 
2) wyposażenia uczestników szkoleń w materiały szkoleniowe odpowiadające treści 

zatwierdzonego programu szkolenia, których wzór zostanie zatwierdzony przez 
Zamawiającego (materiały szkoleniowe mogą stanowić zarówno zakupione 
podręczniki, jak i wydruki przygotowane przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia); 

3) przeprowadzenia szkoleń przez osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu 
szkoleń komputerowych zgodnie z zatwierdzonym programem; 

4) oznaczania przez Wykonawcę – wszystkich materiałów przekazywanych uczestnikom 
i prezentacji na szkolenia – oznaczeniami projektowymi. Wzór oznaczenia zostanie 
przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.   

3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie 
Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 

II. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie musi być zrealizowane do dnia 15 czerwca 2015 r. 
 

III. Warunki udziału 
1. Dysponowanie przynajmniej dwoma wykładowcami posiadającymi doświadczenie 

w prowadzeniu szkoleń komputerowych – przynajmniej po 100 godzin 
przeprowadzonych szkoleń przez każdego z wykładowców. 

2. Szkolenia muszą być zrealizowane do dnia 15 czerwca 2015 r. 



 
  
 

IV. Sposób przygotowania ofert: 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Oferta musi być czytelna i musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

3. Jeżeli osoba /osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, wówczas 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
5. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzoru (formularza oferty) 

przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich 
formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone 
przez zamawiającego w przygotowanym wzorze.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  
8. Na ofertę składają się:  

a) formularz oferty (wzór załączeniu),  
b) pełnomocnictwo – w przypadku gdy za Wykonawcę działa pełnomocnik. 

 
V. Sposób składania ofert: 
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją: 
 
„Usługa przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 
uczestników projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim" 
Nie otwierać przed dniem 19.12.2014 r., godz. 13:15”  
 

VI. Termin składania ofert: 
Oferty prosimy składać do: 19.12.2014 r. do godz. 13:00 
w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.  
Decyduje data wpływu dokumentu. 
 

VII. Kryterium wyboru ofert: 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 

brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie 
zobowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 
uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 
4. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 

po przecinku. 
5. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według 

następującej zasady: 
 

  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 
Liczba punktów =  ---------------------------------------------------------- x 100 

Cena brutto oferty badanej 
 
 
 



 
 

VIII. Udzielenie zamówienia 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  
Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 

IX. Warunki płatności:  
Przelew 14 dni od dnia dostarczenia faktury wystawionej po odbiorze przedmiotu 
zamówienia, który nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 
przez przedstawicieli obu stron. Dopuszcza się wystawienie dwóch faktur – pierwszej po 
zakończeniu 50 % szkoleń przewidzianych w harmonogramie i drugiej po zakończeniu 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
 

X. Zapytania odnośnie zamówienia 
Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela p. Ewa Hajduk – koordynator 
projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”, tel. 32 230 68 64, e-mail: 
e.hajduk@starostwo.gliwice.pl, 
 

mailto:e.hajduk@starostwo.gliwice.pl


 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
Nazwa Wykonawcy / wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  
........................................................................................................................................  
Adres*: 
………………………………………………………………………………………………… 
Regon*: ………………………………………  
NIP*: ………………………………………  
Numer KRS*: ………………………………… (jeżeli dotyczy)  
FAX*, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: 
……………………………………………..  
Telefon*: …………………………………  
e-mail*: …………………………………  
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika 
wykonawcy  
 
Zamawiający: 

Powiat Gliwicki 
ul. Zygmunta Starego 17 

44-100 Gliwice 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  na:  
 
Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 

uczestników projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim" 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy 
do niego żadnych zastrzeżeń.  
 
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.  
 
3. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu 
ofertowym.  
 
4. Dysponujemy następującymi wykładowcami posiadającymi doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń komputerowych: 
Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Liczba godzin 

przeprowadzonych szkoleń 

   

   

   

   

 



 
 
 
5. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w Zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:  
 
Cena brutto za przeszkolenie 1 uczestnika projektu wynosi …………………………..zł 
 
słownie: ......................................................................................................................... 

 
Cena oferty brutto (z VAT jeśli dotyczy) za przeszkolenie 200 osób wynosi:  
 

 
.................................................... zł 

 

słownie: ......................................................................................................................... 

 

Podpisano: ..................................., dnia .............. 2014 r.  
   (miejscowość) 

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

imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy 

 


