
 

strona 1 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniów. 

 

 Warszawa, 18.06.2018 r. 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

na 

1. Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych  dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 w Warszawie "DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ"  

2. Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 W Warszawie "POJAZDY HYBRYDOWE” 

3. Przeprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 w Warszawie „WARSZTATY MOTOR ROZWOJU” 

4. Przeprowadzenie  przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu „ DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” 

5. Przeprowadzenie  przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu „ POJAZDY  HYBRYDOWE ” 

które będą realizowane w ramach projektu  „ZAWODOWO ODJECHANI - program 

doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie” 

realizowanego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie  10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz  

ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa 

osoba do kontaktów: Tadeusz Buzarewicz 

adres email: tadeusz@akn.pl 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

W związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego dofinansowania na realizację projektu ZAWODOWO ODJECHANI - program 
doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie” 
realizowanego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie  10.3 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, 
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współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na następujące części zapytania. 
 
Cześć I 
 
1. Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych  dla uczniów Technikum 
Samochodowego nr 3 w Warszawie "DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ"  
 
Część II 
 
2.Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych dla uczniów Technikum 
Samochodowego nr 3 W Warszawie "POJAZDY HYBRYDOWE” 
 
Część III 
 
3. Przeprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich dla uczniów Technikum 
Samochodowego nr 3 w Warszawie „WARSZTATY MOTOR ROZWOJU” 
 
Część IV 
 
4. Przeprowadzenie  przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli zawodu i 
instruktorów praktycznej nauki zawodu „ DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” 
 
Część V 
 
5. Przeprowadzenie  przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli zawodu i 
instruktorów praktycznej nauki zawodu „ POJAZDY  HYBRYDOWE” 
 

III. TRYB POSTĘPOWANIA 

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności nie 

podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne 

na stronie internetowej Zamawiającego: www.akn.pl oraz na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  Zamówienie stanowiące przedmiot 

niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

IV CEL ZAMÓWIENIA 

 

Celem zamówienia jest realizacja: 
1) usługi szkoleniowej  dla uczniów DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ  
2) usługi szkoleniowej dla uczniów „POJAZDY HYBRYDOWE” 
3) usługi  przeprowadzenia  szkoleń z kompetencji miękkich dla uczniów 

„WARSZTATY MOTOR ROZWOJU 
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4) usługi szkoleniowej dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu „DRUK 3 D W  BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”.  

5) usługi szkoleniowej dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu „POJAZDY HYBRYDOWE” 

 

V. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie szkoleń dla 50 uczniów/uczennic oraz 6  

nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów/instruktorek praktycznej nauki zawodu 

Technikum Samochodowego nr 3 w Warszawie. 

 

Część I 

Realizacja szkoleń dla 50 uczniów/uczennic - 5 grup x 60 godzin szkoleń  "DRUK 3D DLA 
BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”. Szkolenia będą realizowane dla grup 10 osobowych, łącznie 300 
godzin. Ramowa tematyka szkoleń obejmuje: Wprowadzenie do druku 3D; Budowa drukarek 
i skanerów 3D; Rysunek techniczny ;Projektowanie 3D; Materiałoznawstwo; Druk 3D. W 
ramach zajęć uczestnicy wykonają projekt ,który będzie obejmował kompletny proces 
produktu z wykorzystaniem druku 3D. Zajęcia będą mogły być  realizowane, zgodnie z 
preferencjami uczestników szkoleń -  2 x w tygodniu lub w weekendy w wymiarze  2, 4 lub 8  
godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna 45 minut. Uczestnikami szkoleń  będą 
uczniowie/uczennice  Technikum Szkół Samochodowych nr 3 w Warszawie. Miejsce realizacji 
szkoleń sale szkoleniowe Technikum Szkół Samochodowych nr 3 w Warszawie. 
 
 

Część II 

Realizacja szkoleń dla  50 uczniów/uczennic - 5 grup  x 60 godzin szkoleń  „POJAZDY 
HYBRYDOWE”, Szkolenia będą realizowane dla grup 10 osobowych, łącznie 300 godzin. 
Ramowy program szkoleń obejmuje: Kategorie pojazdów hybrydowych ;System Start/Stop; 
Szeregowy i równoległy system hybrydowy.; Bateria trakcyjna; Trakcyjny silnik elektryczny; 
System sterowania HV. Zajęcia będą mogły być  realizowane, zgodnie z preferencjami 
uczestników szkoleń -  2 x w tygodniu lub w weekendy w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin 
dydaktycznych. Godzina dydaktyczna 45 minut. Uczestnikami szkoleń  będą 
uczniowie/uczennice  Technikum Szkół Samochodowych nr 3 w Warszawie. Miejsce realizacji 
szkoleń sale szkoleniowe Technikum Szkół Samochodowych nr 3 w Warszawie. 
 

 

Część  III 

Realizacja szkoleń dla 50 uczniów/uczennic, 5 grup x 20 godzin szkoleń z kompetencji 

miękkich „WARSZTATY MOTOR ROZWOJU”. Szkolenia będą realizowane dla grup 10 

osobowych, łącznie 100 godzin. Ramowa tematyka szkoleń obejmuje: 1.Rozwijanie 

umiejętności osobistych (między innymi umiejętność adekwatnej oceny własnych zasobów, 

stawianie celów, umiejętności przywódcze); 2.Rozwijanie kompetencji społecznych (między 

innymi umiejętność pracy w grupie, rozwiązywanie problemów, umiejętności 

komunikacyjne, budowanie porozumienia, zarządzanie konfliktem); 
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3.Rozwijanie umiejętności pracowniczych (między innymi umiejętność pracy w grupie, etyka 

pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzanie projektem, czasem, finansami); 

4.Rozwijanie kompetencji kluczowych (między innymi własna inicjatywa,  do podejmowania 

własnych przedsięwzięć, umiejętności kreowania pomysłów na biznes, podejmowania 

decyzji biznesowych, tworzenia sieci kontaktów, zarządzania firmą). 

Zajęcia będą mogły być  realizowane, zgodnie z preferencjami uczestników szkoleń -  2 x w 
tygodniu lub w weekendy w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych. Godzina 
dydaktyczna 45 minut. Uczestnikami szkoleń  będą uczniowie/uczennice  Technikum Szkół 
Samochodowych nr 3 w Warszawie. Miejsce realizacji szkoleń sale szkoleniowe Technikum 
Szkół Samochodowych nr 3 w Warszawie. 
 
Część IV 

Realizacja szkolenia dla 6 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów/instruktorek 
praktycznej nauki zawodu, dla 1 grupa x 60 godzin  "DRUK 3D DLA BRANŻY 
MOTORYZACYJNEJ”. Grupa 6 osobowa, łącznie 60 godzin. Ramowa tematyka szkoleń 
obejmuje: Wprowadzenie do druku 3D,Budowa drukarek oraz skanerów 3D,Rysunek 
techn.(AutoCAD),Projektowanie 3D,Druk 3D w branży motoryzacyjnej. Zajęcia będą mogły 
być  realizowane, zgodnie z preferencjami uczestników szkoleń -  2 x w tygodniu lub w 
weekendy w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna 45 minut. 
Uczestnikami szkoleń  będą nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu 
Technikum Szkół Samochodowych nr 3 w Warszawie. Miejsce realizacji szkoleń sale 
szkoleniowe Technikum Szkół Samochodowych nr 3 w Warszawie. 
 
 

 

Część V 

Realizacja szkolenia dla 6 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów/instruktorek  
praktycznej nauki zawodu 1 grupa x 40 godzin  „POJAZDY HYBRYDOWE”, grupa 6 osobowa, 
łącznie 40 godzin. Ramowa tematyka szkoleń obejmuje: Źródła energii elektrycznej w 
pojazdach hybrydowych, Tranzystorowe układy przełączające, Pojazdy hybrydowe- Rodzaje 
napędu hybrydowego, Funkcja E-boost, Funkcja Start-stop, Układy hybrydowe, Zasady 
bezpieczeństwa w wysokonapięciowych układach hybrydydowych. Zajęcia będą mogły być  
realizowane, zgodnie z preferencjami uczestników szkoleń -  2 x w tygodniu lub w weekendy 
w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna 45 minut. Uczestnikami 
szkoleń  będą nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu Technikum Szkół 
Samochodowych nr 3 w Warszawie. Miejsce realizacji szkoleń sale szkoleniowe Technikum 
Szkół Samochodowych nr 3 w Warszawie. 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Postępowanie ofertowe  
może zakończyć się wyborem więcej niż jednego Wykonawcy. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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KOD CPV 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80500000-9- Usługi szkoleniowe 

 

VI.  MIEJSCE, HARMONOGRAM I WARUNKI REALIZACJI  

 

Część I 

 

Szkolenia będę realizowane w  salach  szkoleniowych  w Technikum Szkół Samochodowych 

nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35. Wykonawca powinien mieć możliwość realizacji 

szkoleń dla co najmniej 3 grup jednocześnie. Od Wykonawcy wymagana jest dyspozycyjność 

i elastyczność w przeprowadzeniu szkoleń, w zależności od preferencji uczestników 

szkolenia. Szkolenia będą zasadniczo realizowane w systemie 2 x w tygodniu lub w weekendy 

w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych ( 45 min) , ale uwzględnione będą też 

preferencje, potrzeby i możliwości uczestników. Uczestnicy projektu będą mieć wpływ na dni 

zajęć (powszednie lub weekendowo) oraz godziny zajęć (poranne, popołudniowe, 

wieczorne), a także na liczbę godzin dziennie zajęć.  

Termin realizacji usług: nie wcześniej niż od września 2018 roku i nie później niż do 31 maja 

2019 roku, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminu 

rozpoczęcia i zakończenia usługi, zgodnie z regulaminem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-

14-047/17. 

 

GR 1: 09.2018-01.2019 

GR 2: 09.2018-01.2019  

GR 3: 09.2018-03.2019  

GR 4: 09.2018-03.2019  

GR 5: 09.2018-03.2019 

 

Część II 

 

Szkolenia będę realizowane w  salach  szkoleniowych  w Technikum Szkół Samochodowych 

nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35. Wykonawca powinien mieć możliwość realizacji 

szkoleń dla co najmniej 3 grup jednocześnie. Od Wykonawcy wymagana jest dyspozycyjność 

i elastyczność w przeprowadzeniu szkoleń, w zależności od preferencji uczestników 

szkolenia. Szkolenia będą zasadniczo realizowane w systemie 2 x w tygodniu lub w weekendy 

w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych ( 45 min) , ale uwzględnione będą też 

preferencje, potrzeby i możliwości uczestników. Uczestnicy projektu będą mieć wpływ na dni 

zajęć (powszednie lub weekendowo) oraz godziny zajęć (poranne, popołudniowe, 

wieczorne), a także na liczbę godzin dziennie zajęć.  
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Termin realizacji usług: nie wcześniej niż od września 2018 roku i nie później niż do 31 maja 

2019 roku, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminu 

rozpoczęcia i zakończenia usługi, zgodnie z regulaminem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-

14-047/17. 

 

GR 1: 09.2018-05.2019 

GR 2: 09.2018-05.2019 

GR:3  09.2018-05.2019  

GR 4: 09.2018-05.2019 

GR 5: 09.2018-05.2019 

 

Część  III 

Szkolenia będę realizowane w  salach  szkoleniowych  w Technikum Szkół Samochodowych 

nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35. Wykonawca powinien mieć możliwość realizacji 

szkoleń dla co najmniej 3 grup jednocześnie. Od Wykonawcy wymagana jest dyspozycyjność 

i elastyczność w przeprowadzeniu szkoleń, w zależności od preferencji uczestników 

szkolenia. Szkolenia będą zasadniczo realizowane w systemie 2 x w tygodniu lub w weekendy 

w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych ( 45 min) , ale uwzględnione będą też 

preferencje, potrzeby i możliwości uczestników. Uczestnicy projektu będą mieć wpływ na dni 

zajęć (powszednie lub weekendowo) oraz godziny zajęć (poranne, popołudniowe, 

wieczorne), a także na liczbę godzin dziennie zajęć.  

Termin realizacji usług: nie wcześniej niż od  czerwca 2018 roku i nie później niż do 31 maja 

2019 roku, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminu 

rozpoczęcia i zakończenia usługi, zgodnie z regulaminem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-

14-047/17. 

 

GR 1: 06.2018-05.2019 

GR 2: 06.2018-05.2019 

GR 3: 06.2018-05.2019 

GR 4: 09.2018-05.2019 

GR 5: 09.2018-05.2019 

 

 

Część IV 

 

Szkolenia będę realizowane w  salach  szkoleniowych  w Technikum Szkół Samochodowych 

nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35. Od Wykonawcy wymagana jest dyspozycyjność i 

elastyczność w przeprowadzeniu szkoleń, w zależności od preferencji uczestników szkolenia. 

Szkolenia będą zasadniczo realizowane w systemie 2 x w tygodniu lub w weekendy w 
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wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych ( 45 min) , ale uwzględnione będą też 

preferencje, potrzeby i możliwości uczestników. Uczestnicy projektu będą mieć wpływ na dni 

zajęć (powszednie lub weekendowo) oraz godziny zajęć (poranne, popołudniowe, 

wieczorne), a także na liczbę godzin dziennie zajęć.  

Termin realizacji usług: nie wcześniej niż od września 2018 roku i nie później niż do 31 maja 

2019 roku, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminu 

rozpoczęcia i zakończenia usługi, zgodnie z regulaminem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-

14-047/17. 

 

GR 1: 09.2018-02.2019 

 

Część V 

 

Szkolenia będę realizowane w  salach  szkoleniowych  w Technikum Szkół Samochodowych 

nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35. Od Wykonawcy wymagana jest dyspozycyjność i 

elastyczność w przeprowadzeniu szkoleń, w zależności od preferencji uczestników szkolenia. 

Szkolenia będą zasadniczo realizowane w systemie 2 x w tygodniu lub w weekendy w 

wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych ( 45 min) , ale uwzględnione będą też 

preferencje, potrzeby i możliwości uczestników. Uczestnicy projektu będą mieć wpływ na dni 

zajęć (powszednie lub weekendowo) oraz godziny zajęć (poranne, popołudniowe, 

wieczorne), a także na liczbę godzin dziennie zajęć.  

Termin realizacji usług: nie wcześniej niż od września 2018 roku i nie później niż do 31 maja 

2019 roku, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminu 

rozpoczęcia i zakończenia usługi, zgodnie z regulaminem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-

14-047/17. 

 

GR 1: 09.2018-02.2019 

 

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Część I 

 

O realizacją opisanej wyżej usługi mogą się ubiegać Wykonawcy- osoby fizyczne, osoby 

prawne, podmioty prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którzy spełniają następujące warunki: 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia,  

2.Dysponują wykwalifikowaną kadrą  pozwalającą na przeprowadzenie szkoleń  



 

strona 8 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniów. 

3.Dysponują odpowiednią liczbą kadry umożliwiającą przeprowadzenie szkoleń w co 

najmniej trzech  grupach jednocześnie 

4.Posiadają niezbędną wiedzę i co najmniej 2 –letnie doświadczenie w realizacji szkoleń  z 

zakresu „Druk 3 D w branży motoryzacyjnej”. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego zapytania. 

Zamawiający zastrzega możliwość poproszenia o udokumentowanie doświadczenia. 

 

 

Część II 

O realizacją opisanej wyżej usługi mogą się ubiegać Wykonawcy- osoby fizyczne, osoby 

prawne, podmioty prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którzy spełniają następujące warunki: 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia,  

2.Dysponują wykwalifikowaną kadrą  pozwalającą na przeprowadzenie szkoleń  

3.Dysponują odpowiednią liczbą kadry umożliwiającą przeprowadzenie szkoleń w co 

najmniej trzech grupach jednocześnie 

4. Posiadają niezbędną wiedzę i co najmniej 2 –letnie doświadczenie w realizacji szkoleń  z 

zakresu „Pojazdy hybrydowe”. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 

oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega 

możliwość poproszenia o udokumentowanie doświadczenia.    

 

Część III 

 

O realizacją opisanej wyżej usługi mogą się ubiegać Wykonawcy- osoby fizyczne, osoby 

prawne, podmioty prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którzy spełniają następujące warunki: 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia,  

2.Dysponują wykwalifikowaną kadrą  pozwalającą  na przeprowadzenie szkoleń  

3.Dysponują odpowiednią liczbą kadry umożliwiającą przeprowadzenie szkoleń w co 

najmniej trzech grupach jednocześnie 

4. Posiadają niezbędną wiedzę i co najmniej 2 –letnie doświadczenie w realizacji szkoleń  z 

zakresu kompetencji miękkich. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 

oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega 

możliwość poproszenia o udokumentowanie doświadczenia. 

  

Część IV 

O realizacją opisanej wyżej usługi mogą się ubiegać Wykonawcy- osoby fizyczne, osoby 

prawne, podmioty prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którzy spełniają następujące warunki: 
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1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia,  

2.Dysponują wykwalifikowaną kadrą  pozwalającą  na przeprowadzenie szkoleń  

3. Posiadają niezbędną wiedzę i co najmniej 2 –letnie doświadczenie w realizacji szkoleń  z 

zakresu „Druk 3 D w branży motoryzacyjnej”. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego zapytania. 

Zamawiający zastrzega możliwość poproszenia o udokumentowanie doświadczenia 

 

Część V 

O realizacją opisanej wyżej usługi mogą się ubiegać Wykonawcy- osoby fizyczne, osoby 

prawne, podmioty prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którzy spełniają następujące warunki: 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem 

zamówienia,  

2.Dysponują wykwalifikowaną kadrą pozwalającą  na przeprowadzenie szkoleń  

3. Posiadają niezbędną wiedzę i co najmniej 2 –letnie doświadczenie w realizacji szkoleń  z 

zakresu „Druk 3 D w branży motoryzacyjnej”. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego zapytania. 

Zamawiający zastrzega możliwość poproszenia o udokumentowanie doświadczenia 

 

 

 

 

VIII. OCENA OFERT  

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać 

któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona. Oferta złożona po terminie 

zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z 

tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku 

postępowania. 

4. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym 

powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. 

 

5. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami we wszystkich częściach niniejszego zapytania. 

 

- Cena brutto (C)1 (jednej) godziny szkoleniowej dla jednej grupy szkoleniowej - waga 60% 
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W ramach kryterium ,,cena" zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 60. 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali 

Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru nr 1, przy czym do porównania cen 

zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto 1 (jednej) godziny szkoleniowej (45 minut) 

dla jednej grupy szkoleniowej. 

 

Wzór nr 1 

  C min 

C = -------- × 60 punktów 

  C x 

 

gdzie: 

C = liczba punktów za kryterium ,,cena"; 

C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert; 

C x = cena oferty badanej. 

 

- Kompetencje trenerów (K1) – waga 40%.  

Ocena oferty w kryterium kompetencje trenerów zostanie wyliczona w następujący sposób: 

Wykonawca otrzyma punkty za kompetencje każdego z trenerów, który będzie dedykowany 

do realizacji danego szkolenia w ramach danej części  zapytania. 

Łączna liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych przez osoby 

wskazane w załączniku „Wykaz osób” 

max. pkt dla 

Wykonawcy 

Mniej niż 240 0 

241 – 340 5 

341 – 500 10 

501 – 700 20 

Powyżej 700 40 

 

Kryterium kompetencje trenerów zostanie ocenione na podstawie informacji zawartych w 

załączniku Wykaz kompetencji trenerskich nr 3 lub 4 lub 5lub 6 lub 7 lub łącznie we 

wszystkich w przypadku ubiegania się o realizację wszystkich części. W ramach kryterium 

,,kompetencje trenerskie" zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 40. 

Kryterium ,,kompetencje trenerskie" będzie oceniane w następujący sposób. 

 

Wzór nr 2 

  Ko x 

Ko = -------- × 40 punktów 

 Ko max 
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Każda część zapytania  będzie oceniana wg. tego kryterium 

W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

złożenie ofert o takiej samej cenie i uzyskanie takiej samej liczby punktów  Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.  

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie 

będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, 

zawierają cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z 

Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert. 

 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

 

IX. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego należy kontaktować się z 

Tadeusz Buzarewicz / email: tadeusz@akn.pl 

 

 

X. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę 

sporządzenia oraz podpis Oferenta; 

2. Do oferty należy załączyć oświadczenia stanowiące załącznik nr 2,8,9,11 oraz 

odpowiednio do składanej oferty na daną część zapytania załącznik nr 3,4,5,6,7 lub 

wszystkie łącznie jeśli oferent ubiega się o całość realizacji. 

3. Do oferty należy załączyć CV każdego z wykładowców wykazanych w załączniku wykaz 

kompetencje trenerów  oraz ich oświadczenia o zgodzie na ich dysponowanie podczas 

realizacji szkoleń, załącznik nr 10  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym 
dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu; 
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5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać 
parafowana; 

6. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia 
odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny; 

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na 

adres Zamawiającego: (Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Nowogrodzka 49, 

00-695 Warszawa) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 26 czerwca 2018 roku do godz. 

16.00. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na przeprowadzenie 

szkoleń, projekt ZAWODOWO ODJECHANI - program doskonalenia zawodowego uczniów 

Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie, zapytanie  ofertowe nr 1/06/2018 - 

RPMA.10.03.01-14-9229/17, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (w 

formie skanu dokumentów) na adres: tadeusz@akn.pl „„ZAWODOWO ODJECHANI - 

program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w 

Warszawie” 

8. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę. 

9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

XI ODRZUCENIE OFERT  

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w 

przypadku:  

1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

2. Niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania;  

3. Złożenia oferty niekompletnej, tj. nie zawierającej formularza oferty i załącznika nr 2; 

4. Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych; 

5. Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn. jeżeli cena oferty wydaje się rażąco 

niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert. 

 

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

XIII. WYKLUCZENIA 
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1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty 

powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności: 

- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 

mających wpływ na realizację umowy, 

- zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług w zakresie przedmiotu zamówienia, 

- ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek Projektu, 

- zmiany terminu płatności, 

- zmiany miejsca realizacji usługi w zakresie przedmiotu zamówienia, 

- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów 

współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i 

doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą 

nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają 

wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty. 

 

XV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

UMOWY  

1.Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  
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2. Płatność będzie dokonywana po zakończeniu szkoleń po dostarczeniu dziennika szkoleń i 

listy obecności, po akceptacji koordynatora projektu, nie częściej niż w układzie 

miesięcznym. 

3.Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za realizację zamówienia może ulec 

proporcjonalnemu zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę godzin 

4.Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych 

5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że terminy zapłaty 

wynagrodzenia, uzależnione są od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego 

od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. Zapłata wynagrodzenia 

następuje w terminach określonych umowie, po otrzymaniu środków finansowych przez 

Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionego 

rachunku/faktury. Wystąpienie sytuacji, o której mowa wyżej nie stanowi opóźnienia w 

rozumieniu art. 481 kodeksu cywilnego. 

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości 

wykonywanych ustaleń niniejszej umowy. 

7.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30 % wartości umowy za każda 

stwierdzoną nieprawidłowość. 

8. W wypadku niewykonywania zamówienia w terminach ustalonych z Wykonawcą lub 

określonych w umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 

wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

9.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników, a 

także osób, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak za swoje 

własne. 

10.W przypadku, gdy szkoda powstała u Zamawiającego będzie przewyższała wysokość kar 

umownych określonych w umowie, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

XVI  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej 

procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej w wykonawcę w 

następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie 

zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

 

XVII. FINANSOWANIE 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla 

rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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1. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań  

3. Załącznik nr 3 – Wykaz kompetencji trenerskich do części I zapytania ofertowego 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz kompetencji trenerskich do części II zapytania ofertowego 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz kompetencji trenerskich do części III zapytania ofertowego 

6. Załącznik nr 6 – Wykaz kompetencji trenerskich do części IV zapytania ofertowego 

7. Załącznik nr 7 – Wykaz kompetencji trenerskich do części V zapytania ofertowego 

8. Załącznik nr 8 –Oświadczenie o dyspozycyjności, elastyczności i gotowości do 

realizacji szkoleń dotyczące części I, II,IV, V 

9. Załącznik nr 9- Oświadczenie o dyspozycyjności, elastyczności i gotowości do 

realizacji szkoleń dotyczące części III 

10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie Trenera wykazanego w zestawieniu kompetencji 

11. Załącznik nr 11-  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i doświadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr  1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

skierowany do: 

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz  

ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa 
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Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Nr NIP: 
 

__ __ __ - __ __ __ - __ __ - ____ 
E-mail: 

 

 

Nr 

telefonu: 

 

 

Nr 

faksu:  

 

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr  1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

ogłoszonego w ramach projektu  „ZAWODOWO ODJECHANI - program doskonalenia 

zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie” realizowanego w 

ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie  10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiam 

następującą ofertę cenową 

Część I (jeśli Oferent nie ubiega się o realizację tej części należy wpisać nie dotyczy). 

Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych  dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 w Warszawie "DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ"  

  

Liczba godzin szkoleniowych………………………………………………………………… 

zł netto za 1 godzinę szkoleniową 

zł brutto za 1 godzinę szkoleniową……………………………………………………………. 
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: ………………………… zł brutto 

(słownie 

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

............................) 

 

 

Część II (jeśli Oferent nie ubiega się o realizację tej części należy wpisać nie dotyczy). 

Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 W Warszawie "POJAZDY HYBRYDOWE” 

 

Liczba godzin szkoleniowych………………………………………………………………… 

zł netto za 1 godzinę szkoleniową 

zł brutto za 1 godzinę szkoleniową……………………………………………………………. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: ………………………… zł brutto 

(słownie 

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

............................) 

 

 

 

 

 

 

 

Część III (jeśli Oferent nie ubiega się o realizację tej części należy wpisać nie dotyczy). 

Przeprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 w Warszawie „WARSZTATY MOTOR ROZWOJU”  

 

Liczba godzin szkoleniowych………………………………………………………………… 

zł netto za 1 godzinę szkoleniową 

zł brutto za 1 godzinę szkoleniową……………………………………………………………. 
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: ………………………… zł brutto 

(słownie 

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

............................) 

 

Część IV (jeśli Oferent nie ubiega się o realizację tej części należy wpisać nie dotyczy). 

Przeprowadzenie  przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu „ DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” 

Liczba godzin szkoleniowych………………………………………………………………… 

zł netto za 1 godzinę szkoleniową 

zł brutto za 1 godzinę szkoleniową……………………………………………………………. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: ………………………… zł brutto 

(słownie 

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

............................) 

 

Część V (jeśli Oferent nie ubiega się o realizację tej części należy wpisać nie dotyczy). 

Przeprowadzenie  przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu „ POJAZDY HYBRYDOWE” 

 

Liczba godzin szkoleniowych………………………………………………………………… 

zł netto za 1 godzinę szkoleniową 

zł brutto za 1 godzinę szkoleniową……………………………………………………………. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: ………………………… zł brutto 

(słownie 

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

............................) 

 

 

Oświadczam, że: 

 

a) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń. 
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b) Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

c) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej 

wykonanie zamówienia. 

d) W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie do 7 

dni od zawiadomienia o wyborze w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

e) Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020. 

  

f) Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z 

prawdą.  

 

 

Do oferty załączam: 

 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 Wykaz kompetencji trenerskich, (należy załączyć wykaz do części na które składana jest 

oferta). Jeśli oferent ubiega się o realizację wszystkich zadań, należy załączyć wykaz na 

każdą część.   

 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i zdolności do wykonania zamówienia 

 Oświadczenie o dyspozycyjności i elastyczności do realizacji szkoleń w różnych 

godzinach, w różnych wymiarach czasowych, we wszystkie dni tygodnia, 

 CV wykładowców 

………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

Złącznik nr 2  do zapytania nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 
 

 

 

 

 

……………………………… 

Nazwa, adres Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy ………………………………… a Akademia 

Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz , ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa   nie 
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zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, odnoszące się do właściciela firmy lub osób 

upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osób wykonujących w jego 

imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, o których mowa w części XIII zapytania ofertowego z dnia 14.06.2018 r. znak 

sprawy 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17   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. 

 

 

………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

 

Część I  

Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych  dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 w Warszawie "DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ"  

 

 

 

Wykaz kompetencji trenerskich 

Lp. 

 Tytuł szkolenia 

Imię  i 

Nazwisko 

Trenera 

Ilość godzin 

szkolenia 
Okres 

realizacji 

Podmiot, dla 

którego 

zrealizowano 

Dane 

kontaktowe 

osób, które 
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wsparcie  mogą 

potwierdzić 

realizację 

wsparcia 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

  
………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego- nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

 

 

Część II 

Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 W Warszawie "POJAZDY HYBRYDOWE” 

 

 

Wykaz kompetencji trenerskich 

Lp. 

 Tytuł szkolenia 

Imię i 

nazwisko 

trenera 

Ilość godzin 

szkolenia 
Okres 

realizacji 

Podmiot, dla 

którego 

zrealizowano 

Dane 

kontaktowe 

osób, które 
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wsparcie  mogą 

potwierdzić 

realizację 

wsparcia 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

 

Część III 

Przeprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich dla uczniów Technikum 

Samochodowego nr 3 w Warszawie „WARSZTATY MOTOR ROZWOJU” 

 

 

Wykaz kompetencji trenerskich 

Lp. 

 Tytuł szkolenia 

Imię i 

nazwisko 

trenera 

Ilość godzin 

szkolenia Okres 

realizacji 

Podmiot, dla 

którego 

zrealizowano 

wsparcie  

Dane 

kontaktowe 

osób, które 

mogą 
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potwierdzić 

realizację 

wsparcia 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

 

 

Część IV 

Przeprowadzenie  przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu „ DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” 

 

Wykaz kompetencji trenerskich 
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Lp. 

 Tytuł szkolenia 

Imię i 

nazwisko 

trenera 

Ilość godzin 

szkolenia 

Okres 

realizacji 

Podmiot, dla 

którego 

zrealizowano 

wsparcie  

Dane 

kontaktowe 

osób, które 

mogą 

potwierdzić 

realizację 

wsparcia 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego - nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

 

 

Część V 

Przeprowadzenie  przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu „ POJAZDY  HYBRYDOWE ” 

 

 

 

Wykaz kompetencji trenerskich 
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Lp. 

 Tytuł szkolenia 

Imię i 

nazwisko 

trenera 

Ilość godzin 

szkolenia 

Okres 

realizacji 

Podmiot, dla 

którego 

zrealizowano 

wsparcie  

Dane 

kontaktowe 

osób, które 

mogą 

potwierdzić 

realizację 

wsparcia 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego - nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

( dotyczy części I,II,IV i V) 

………………………………

Nazwa, adres Oferenta 

 

 

 

Oświadczenie o dyspozycyjności, elastyczności i gotowości do realizacji szkoleń 
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Oświadczam/y, że: 

 Jesteśmy dyspozycyjni i nie posiadamy żadnych ograniczeń w realizacji szkolenia w 

salach Technikum Samochodowego nr 3 w Warszawie  w okresie od września 2018 

roku do 31 maja  2019 roku, zgodnie z obecnie obowiązującym wnioskiem. 

Przejmujemy do wiadomości, że termin realizacji projektu może ulec wydłużeniu. 

 Nie mamy żadnych ograniczeń w prowadzeniu szkoleń w dowolnym dniu tygodnia, w 

różnych godzinach oraz wymiarze czasowym. 

 

 

 
………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego - nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

( dotyczy części III ) 

 

 

 

 

………………………………

Nazwa, adres Oferenta 
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Oświadczenie o dyspozycyjności, elastyczności i gotowości do realizacji szkoleń 

Oświadczam/y, że: 

 Jesteśmy dyspozycyjni i nie posiadamy żadnych ograniczeń w realizacji szkolenia w 

salach Technikum Samochodowego nr 3 w Warszawie  w okresie od czerwca 2018 

roku do 31 maja  2019 roku, zgodnie z obecnie obowiązującym wnioskiem. 

Przejmujemy do wiadomości, że termin realizacji projektu może ulec wydłużeniu. 

 Nie mamy żadnych ograniczeń w prowadzeniu szkoleń w dowolnym dniu tygodnia, w 

różnych godzinach oraz wymiarze czasowym. 

 
………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego - nr 1/06/2018 - RPMA.10.03.01-14-9229/17 

 

 

 

 

………………………………

Nazwa, adres Oferenta 

 

 

Oświadczenie Trenera wykazanego w zestawieniu kompetencji – dedykowanego do 

realizacji szkolenia 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wybrania złożonej oferty na realizację szkoleń w 

ramach projektu  „ZAWODOWO ODJECHANI - program doskonalenia zawodowego uczniów 

Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie” realizowanego w ramach   Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie  10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, wyrażam zgodę na dysponowanie moją osobą przez 

Oferenta do realizacji szkolenia. 
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Data i podpis Trenera 
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……………………………… 

Nazwa, adres Oferenta 

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i doświadczenia 

 

Przystępując do realizacji szkolenia z zakresu……………………………………………………  

 

część……………………………………………………………………………………………………  

 

Oświadczam/-y, że: 

Posiadam/-y co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na 

świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponuję/-emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

1. Znajduję się/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

2. Akceptuję/-emy termin płatności: do 30 dni. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………. 

Data i podpis Oferenta 



 

strona 29 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


