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Katowice, 13.09.2022 

Zapytanie ofertowe nr 3/BA/2022 w oparciu o zasadę konkurencyjności – rozpoznanie rynku - 

w ramach projektu pn. „Bądź Aktywny! DOTACJE I KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Business Center 1 Sp. z o. o. w Katowicach 

przy al. Walentego Roździeńskiego 188. 

I. Zamawiający: 
Business Center 1 Sp. z o. o. 
40-203 Katowice, al. Walentego Roździeńskiego 188, tel.: 534 451 563, e-mail: bc1@bc1.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przygotowanie i realizacja szkolenia/kursu zawodowego przygotowującego do certyfikowanego 

egzaminu zewnętrznego dla 1 uczestnika projektu.  

 

„Przeprowadzenie szkolenia GWO Basic Saftey Training Onshore/Offshore wraz z egzaminem 

zewnętrznym”  

 

Szkolenie/kurs zakończy się wydaniem uczestnikowi certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży, bądź 

świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.  
Zamawiający zapewni materiały promocyjne do oznakowania pomieszczeń, dokumentację konieczną do 
potwierdzenia realizacji szkolenia oraz katering. 

2. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego). 
3. Miejsce realizacji zamówienia: województwo śląskie  
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2022 r. Zamawiający zastrzega 

możliwość zmiany terminu realizacji umowy. Podpisanie umowy jest uzależnione od zgody IP. 
 

III. Cel Zamówienia: 

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego dla 1 uczestnika projektu, które 

umożliwi nabycie nowych, podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji, co spowoduje złagodzenie skutków 

restrukturyzacji  przedsiębiorstw w regionie. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym, w tym osoby fizyczne, dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z podaniem imion 

i nazwisk tych osób. Wykonawca akceptuje treść zapytania - złożenie oferty jest uważane za akceptację 

warunków zapytania i dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, umożliwiającymi 

Wykonawcy spełnienie wymogów RODO, gwarantującymi ochronę oraz minimalizującymi ryzyko naruszenia 

praw osób, których one dotyczą. 

Zamawiający wymaga: 

a/ wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 

b/ zapewnienia kadry szkoleniowej z min. 2 letnim doświadczeniem w danym typie szkolenia/kursu.. 

Przez „min. 2-letnie doświadczenie” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu 

usług w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składnia ofert. W przypadku podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę 

dokumentów, wymienionych w pkt VII dokonana według formuły: „spełnia” - „nie spełnia”. 
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V. Wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pracownikom Lidera Projektu, tj. Okręgowej Izby Przemysłowo-

Handlowej w Tychach, NIP: 646-21-29-955, z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 pok. 331. 

VI. Kryteria oceny: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena 100  % 

1. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane 

wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty konieczne do realizacji 

kursu/szkolenia (sale, wykładowcy, materiały szkoleniowe, zajęcia praktyczne, egzamin, certyfikat). 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

1. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć: 

a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - z datą i czytelnym podpisem. 

b. Załącznik nr 2 - wykaz wykształcenia i doświadczenia - do zestawienie należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające informacje w nim zawarte, zgodnie z wymaganiami przestawionymi w zapytaniu 

ofertowym. 

c. Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

d. Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

e. W przypadku podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji w tym stowarzyszeń/fundacji do oferty 

należy załączyć: 

- Odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS) 

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 

2. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub wariantowe będą odrzucone. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli 

jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty prosimy składać do 21.09.2022 r.  

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres email: bc1@bc1.pl 

(zeskanowane podpisane i skompresowane pliki PDF), poczty tradycyjnej, kurierem lub złożona osobiście na 

adres Zamawiającego: 40-203 Katowice, al. Walentego Roździeńskiego 188 w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Oferta – szkolenie zawodowe” 

Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, w przypadku poczty elektronicznej data i godzina 

wpłynięcia oferty. 

                                                                                           

 

                                                                                                           Z poważaniem,   Zespół projektu 
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