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Gliwice, 16.05.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

na stanowisko trenera/wykładowcy szkolenia technolog robót wykończeniowych w ramach 

projektu pn. "Powrót do społeczeństwa" w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

I… Nazwa i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości  
Adres zamawiającego: ul. Zwycięstwa 36 
Kod Miejscowość:  44-100 Gliwice 
Telefon: 32 230 48 79 
Adres strony internetowej:  www.sfwp.gliwice.pl 
Adres poczty elektronicznej:                biuro@sfwp.gliwice.pl 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  rozeznanie rynku 

Koszt usługi poniżej 50 tys. PLN netto nie wymagające zastosowania procedur zasady 
konkurencyjności dotyczącej beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwolnionych                            
z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do  niniejszego  rozeznania 
rynku  nie  stosuje  się Ustawy  z  dnia 29  stycznia  2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.                     
z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
Rozeznanie rynku wynika  z podrozdziału 6.5.1 „Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.” 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi trenera/wykładowcy szkolenia z 
zakresu technologa robót wykończeniowych - specjalność malarz glazurnik dla 
Uczestników/uczestniczek projektu "Powrót do społeczeństwa" realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 
działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji 
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Celem szkolenia jest nabycie i opanowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności   w zakresie: 
 zabezpieczanie i oznakowywanie miejsca robót malarskich oraz okładzinowych; 
 przygotowania  podłoża pod prace malarskie oraz okładzinowe; 
 wykonywanie robót okładzinowych; 
 wykonywanie robót malarskich; 
 wykonywanie robót tynkarskich oraz szpachlowania; 
 wykonanie ścianek działowych oraz  sufitów podwieszanych; 
 kontrolowanie procesu wykonywania prac okładzinowych i ocena jakości wykonania; 
 organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska                     

i ergonomii. 

http://www.sfwp.giwice.pl/
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Łączny wymiar godzin dydaktycznych szkolenia: 50. 

 
2) Uczestnikami projektu są osoby spełniające łącznie następujące warunki:  
 posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez 
Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub 
równoważne wydane przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS, a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późń. zm.) 
 zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 25. Miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  z zamiarem stałego pobytu) na 
terenie Województwa Śląskiego,  
 Znajduję się w wieku aktywności zawodowej (kobieta 18-60 lat, mężczyzna 18-65 lat), 
 Zainteresowanie podniesieniem kwalifikacji zawodowych i podjęciem pracy. 
3) Do obowiązków trenera/wykładowcy będzie należało: 
a) prowadzenie szkolenia zgodnie z ramowym programem 
b) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, listy obecności, ankiety itp.) 
4) Szkolenie zostanie zorganizowane na terenie woj. śląskiego (dokładne miejsce szkolenia 
zostanie uzgodnione po zrekrutowaniu uczestników projektu). 
6) Przedmiot Zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
7) Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji usługi przy zachowaniu wytycznych 
RPO WSL 2014-2020 w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia,  
w tym do bieżącego śledzenia zmian wytycznych obowiązujących podczas realizacji projektów  
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich niezwłocznego wcielania                                                  
w realizację projektu. 

 
7) Kod CPV:  

80531200-7  Usługi szkolenia technicznego 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przewidywany termin realizacji zamówienia przypada na okres: 01.06.2019 – 30.09.2019                                               

w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadania określonego we wniosku o dofinansowanie 

projektu termin może ulec zmianie.  

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 
 

1)  wykształcenie min. średnie  
2) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego zamówieniem 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-technicznego-8950
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V. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Cena (PLN) – 100% 

 

VI. TERMIN I WARUNKI ZŁOŻENIA OFERT 

Ofertę cenową  zgodnie z Załącznikiem 1 należy złożyć do dnia 24.05 2019 r. do godz. 12:00.  

Dopuszczalna forma składania ofert:  

przesyłka pocztowa skierowana na adres Zamawiającego lub  osobiście:  
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (decyduje data wpływu) oraz drogą elektroniczną na 
adres:  karina@sfwp.gliwice.pl  z dopiskiem „Oferta na trenera/wykładowcy szkolenia technolog 
robót wykończeniowych w ramach projektu  pn. "Powrót do społeczeństwa". 
 
VII. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:  

      Karina Śliwa tel. 32 230 48 79 

 
W załączeniu: 
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty 
 
 
 
       ……………………………………, dnia …………………………… 
                                                                                                                  miejscowość 
 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na stanowisko trenera/wykładowcy szkolenia technolog 

robót wykończenioeych dla uczestników/czek projektu pn. "Powrót do społeczeństwa" w ramach 

RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Imię i nazwisko/ nazwa firmy  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP ....................................................................... Regon …………………………………………………………………………. 
 
numer telefonu.............................................................      e-mail ………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Oświadczam, że oferuję przeprowadzić usługę trenera pracy za następującą cenę: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto 

1 Stawka godzinowa za  1 godz. dyd. ………………………..zł.  

 
 
 
Składając ofertę  oświadczam, że: 
Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, spełniam warunki w nim zapisane i nie wnoszę do jego 
zapisów żadnych zastrzeżeń. 
 
 
 

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

( data, podpis Oferenta) 
 


