
RADOM, dn. 10.02.2011r. 

 
Zapytanie ofertowe Nr 2/ES-R/2011 

Dotyczące świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu Ekonomii Społecznej 

Projekt: „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” 
 

Nr projektu: POKL.07.02.02-14-005/10 
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie: 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej 
Okres realizacji projektu: 01.01.2011 – 31.05.2012 

 

Zamawiający: 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
20-029 Lublin 
Biuro w Radomiu 
Ul. Żeromskiego 94/115 
26-600 Radom 
Tel. 48 370 35 03 
e-mail: radom@eds-fundacja.pl 
 
Nazwa: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej. 

Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przeprowadzenie określonej przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą liczby godzin 
szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej, gdzie zakres tematyczny obejmował będzie 
następujące zagadnienia: 
 

• Powstawanie podmiotów ekonomii społecznej (strategia rozwoju, zagadnienia formalne, 
podstawy prawne funkcjonowania) 

• Zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej (możliwości rozwoju, sprawozdawczość, 
możliwości wykorzystania dostępnych zewnętrznych źródeł dofinansowania) 

• Zagadnienia prawne i marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz stałej współpracy z pracownikami projektu 
„RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” 

2. Bieżącego informowania Zamawiającego o: 
- wszystkich przypadkach nieobecności uczestników szkoleń  
- rezygnacji uczestników szkoleń 
- problemach zgłaszanych przez uczestników szkoleń 
- udziału w prowadzonej w ramach projektu przez Zamawiającego ewaluacji szkoleń 

Wymagania: 

• Znajomość tematyki z zakresu ekonomii społecznej 



• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ekonomii społecznej (weryfikowane na 
podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty) 

Warunki realizacji:  
 

• Osoby zatrudnione w instytucji zaangażowanej w realizację PO KL, tj. w Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, regionalnym 
Ośrodku EFS,  i Krajowej Instytucji Wspomagającej, mogą ubiegać się o  prowadzenie zajęć 
wyłącznie w sytuacji w której nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

• Umowa zlecenie (osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą) 
• Miejsce realizacji usługi uzależnione będzie od grupy szkoleniowej utworzonej w ramach 

projektu. Szkolenia odbywały się będą na terenie powiatów: radomskiego, przysuskiego i 
szydłowieckiego, województwa mazowieckiego. 

• Okres realizacji zamówienia uzależniony będzie od postępów w rekrutacji uczestników. 
Planowane rozpoczęcie szkoleń – luty – marzec 2011. 

 
Sposób przygotowania ofert: 
 

• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z załączonym formularzem 
ofertowym  (załącznik nr 1). 

• Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, czytelna, złożona osobiście, pocztą 
tradycyjną lub elektroniczną do dnia 18 lutego 2011 roku, z dopiskiem na kopercie – 
„RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej – RADOM – OFERTA TRENERA”. 
 
 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 

1. Cena (brutto) za godzinę szkolenia – 60% 
2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu ekonomii społecznej – 30% 
3. Posiadanie certyfikatów i innych uznanych zaświadczeń o uzyskanych kompetencjach 

trenerskich – 10% 

 
Ocena Kryterium  Nr 1: 

 
Ocena kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
Najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 x 60% 
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów. 
 
Ocena Kryterium  Nr 2: 

 
20 – 40 godzin  - 10 pkt. 
40 – 80 godzin – 20 pkt. 
80 i więcej godzin – 30 pkt. 
 
Ocena Kryterium  Nr 3: 

Posiadanie certyfikatów i innych uznanych zaświadczeń o uzyskanych kompetencjach trenerskich: 
Uznany certyfikat i/lub zaświadczenie  –  10 pkt. 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać  10 punktów 



 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 

 

Poprawna oferta musi zawierać: 

 

• Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego 
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym, zgodnym ze 

wzorem załączonym do zapytania ofertowego 

 

Oferent/Oferenci, których oferty okażą się najkorzystniejsze w toku przeprowadzonego postępowania 
ofertowego, poproszeni zostaną o udokumentowanie zawartych w Ofercie informacji i danych 
liczbowych odnośnie liczby przeprowadzonych godzin szkoleniowych oraz okazanie oryginałów 
Certyfikatów i Zaświadczeń wskazanych w Ofercie. 

 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 
Jarosław Szczepaniak 
Koordynator projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Biuro w Radomiu 
Ul. Żeromskiego 94/115 
26-600 radom 
Tel. 48 370 35 03 
e-mail: radom@eds-fundacja.pl 
  

 


