
 

 

Projekt „Kobieta w biznesie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Zapytanie ofertowe 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia.  

 

1. Zamawiający/ Miejsce wykonywania pracy: 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -  Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS 

pod numerem KRS: 000059880, kapitał zakładowy 20.020.000 zł, w całości opłacony, 

REGON: 470569240, NIP: 725-000-55-74 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „Kobieta w biznesie” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach 

bezzwrotnych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/ 

zajęć warsztatowych dla Uczestników trzech edycji projektu z zakresu: 

a) elementy rachunkowości (wynik finansowy firmy, podatki, obowiązki wobec 

Urzędu Skarbowego) dla grupy 25-osobowej- 2 dni szkoleniowe ( w dni 

robocze od poniedziałku do piątku ) po 8h lekcyjnych (po 45 minut) w 

ramach każdej edycji projektu, zwanych „szkoleniami” 

b) tworzenie polityki cenowej i negocjowanie warunków, promocja i jej wpływ 

na sprzedaż dla grupy 25-osobowej -1 dzień szkoleniowy( w dni robocze od 

poniedziałku do piątku ) trwający 8h lekcyjnych (po 45 minut) w ramach 

każdej edycji projektu, zwanych „zajęciami warsztatowymi” 

  KOD CPV: 80500000-9 

3. Podstawowe obowiązki w ramach pkt 2a: 

a) opracowanie materiałów szkoleniowych, w tym przygotowanie                              

i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach szkolenia z elementów rachunkowości w 

terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego  

 



 

 

b) opracowanie i przeprowadzenie pre-testu i post-testu celem określenia 

poziomu wiedzy i umiejętności uczestników projektu 

c)  przeprowadzenie szkoleń z elementów rachunkowości,  

d) podsumowanie przeprowadzonych testów w formie raportu końcowego 

przekazanego Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej 

(edytowalnej), przekazania Zamawiającemu wypełnionego dziennika szkoleń, 

list obecności podpisanych przez Uczestników szkolenia oraz innych 

dokumentów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego  

e) po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty trener zobowiązany będzie do złożenia  

oświadczenia o niekaralności. 

 

4. Podstawowe obowiązki w ramach pkt 2b: 

a) opracowanie materiałów warsztatowych, w tym przygotowanie                         

i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach szkolenia tworzenie polityki cenowej      

i negocjowanie warunków, promocja i jej wpływ na sprzedaż w terminie           

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego  

b) przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu tworzenia polityki cenowej i 

negocjowania warunków 

c) opracowanie i przeprowadzenie pre-testu i post-testu celem określenia 

poziomu wiedzy i umiejętności uczestników projektu  

d) podsumowanie przeprowadzonych testów w formie raportu końcowego 

przekazanego Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej 

(edytowalnej) 

e) przekazania Zamawiającemu wypełnionego dziennika szkoleń, list obecności 

podpisanych przez Uczestników szkolenia oraz innych dokumentów 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty trener zobowiązany będzie do złożenia 

oświadczenia o niekaralności. 

5. Wymagania konieczne: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty/zaśiadczenia/inne 

umożliwiające przeprowadzenie w/w szkoleń/ zajęć warsztatowych 

 wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres świadczenia usług jest krótszy – w tym okresie)trener z 



 

 

min. 2 letnim doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie, wykonał 

należycie min. 2 szkolenia o tematyce zgodnej z zakresem szkolenia o którego 

realizację ubiega się w przedmiotowym postępowaniu.  

 

6. Wymagane dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną 

w kwocie brutto  

b) Załącznik nr 2 – Wykaz kwalifikacji i przeprowadzonych przez trenera szkoleń 

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie  

d) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, lub 

certyfikaty/zaświadczenia/inne 

 

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone "za zgodność z 

oryginałem" przez Wykonawcę/ lub osoby upoważnione własnoręcznym 

podpisem. 

 

7. Określenie wykonywanej pracy: 

a) trener przeprowadzający szkolenie z zakresu elementów rachunkowości - 

łącznie 48 h lekcyjnych pracy w ramach trzech edycji projektu w terminach 

wskazanych przez Menedżera Projektu,  

b) trener przeprowadzający szkolenie z zakresu tworzenia polityki cenowej i 

negocjowania warunków łącznie 24 h lekcyjnych pracy w ramach trzech 

edycji projektu w terminach wskazanych przez Menedżera Projektu.  

 

Planowane terminy pracy: 

- wrzesień-październik 2016 r. (dot. pierwszej edycji projektu), 

- marzec-kwiecień 2017r. (dot. drugiej edycji projektu), 

- styczeń-luty 2018r. (dot. trzeciej edycji projektu), 

 

z możliwością zmiany lub przedłużenia w/w terminów. 

 

8. Termin i sposób składania ofert: 



 

 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (dotyczy 

usługi przeprowadzenia w/w szkoleń lub zajęć warsztatowych) 

b) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 30 września 2016r. do godziny 10.00 

w sposób następujący: 

 W siedzibie Zamawiającego ŁARR S.A. (w Sekretariacie w godzinach 8.00-

16.00), w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej, 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Narutowicza 34,  90-135 Łódź 

Oferta na usługę szkoleniową 

 w projekcie „Kobieta w biznesie” 

NIE OTWIERAĆ 

 Lub przesłać na adres e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl. Oferty 

składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym 

podpisem (format JPG, PDF). 

 

9. Kryteria oceny, ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny ofert 

 

a) Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród 
ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne. 

b) Przy wyborze oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem:  

Kryterium waga 

K1 Cena brutto oferty  90 % 

K2 Doświadczenie trenera 10% 

Ocena ofert w zakresie kryterium „cena brutto oferty” zostanie dokonana wg 
następujących zasad: 

 Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma max. ilość punktów przewidzianą  

w przedmiotowym kryterium, tj. 90 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

 Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczona wg poniższego wzoru: 

 

K1 = 
wartość oferty z najniższą ceną 

         X 100 x 0,9 (waga 90%) 
wartość badanej oferty 

 
Ocena ofert w zakresie kryterium „doświadczenie trenera” zostanie dokonana wg 
następujących zasad. W przypadku przedmiotowego kryterium punkty przyznawane 
będą na podstawie dołączonych do oferty referencji lub innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie zadeklarowanego doświadczenia w szkoleniach. 
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 Oferta zawierająca udokumentowane 2 przeprowadzone szkolenia - 2 pkt. 

przy założeniu, że 1% = 1 pkt.,  

 Oferta zawierająca udokumentowanych 5 przeprowadzonych szkoleń - 5 pkt. 

przy założeniu, że 1% = 1 pkt., 

 Oferta zawierająca udokumentowanych więcej niż 5 przeprowadzonych 

szkoleń - 10 pkt przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
 

c) Wynik. 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w 
ocenie łącznej ustalonej wg poniższego wzoru: 

Kc=K1 + K2 

Kc = łączna ocena punktowa badanej oferty 
K1 = wartość punktowa uzyskana w kryterium „cena oferty brutto”  
K2 = wartość punktowa uzyskana w kryterium „doświadczenie trenera” 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 
punktów . 

 

10. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania. 

  

11. Unieważnienie postępowania i udzielenie zamówienia: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:  

a) Nie zostaną złożone co najmniej dwie oferty, 

b) Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 

c) Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia 

prawidłowej umowy. 

d) Zamawiający może unieważnić zamówienie bez podania przyczyny. 

 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
 
 
 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 



 

 

 
Łódź 90-135, ul. Narutowicza 34 

Tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 92 06 
E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl 
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