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Kawęczyn, 10.01.2011 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Wybór Trenera Małego Biznesu do projektu pn. ,,Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla 
mieszkańców Gminy Kawęczyn” 
 

1.1.1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 311019480, 
 NIP 668-187-54-86, 
 

2.2.2.2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kursu Mały Biznes współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   w wymiarze 
28h dla 3 grup (razem 84h) 
Płatność dokonywana będzie jednorazowo. 
Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy obejmuje: 
− przygotowania i przeprowadzania szkolenia dla 3 grup 12 osobowych w terminach 

określonych w harmonogramie zajęć w miesiącu lutym 2011 r, zgodnie z programem 
kursu przedstawionym w Załączniku 

− przygotowania i przeprowadzenia pre i post testu dotyczącego tematyki zajęć, 
umożliwiające weryfikację rezultatów miękkich 

− opracowanie materiałów szkoleniowych i ich powielenie dla wszystkich uczestników 
kursu, 

− prowadzenia i systematycznego uzupełniania Dziennika zajęć, 
− motywowania uczestników do udziału w zajęciach, 
− sprawdzania podpisów uczestników na listach obecności, 
− nadzór nad uczestnikami, 
− kompletowanie i przechowywanie dokumentacji projektowej      

 
3.3.3.3. Wymagane kwalifikacje Oferentów: 

Trenerzy zaangażowani w projekcie muszą spełniać następujące wymogi: 
- wykształcenie wyższe 
- min. 3-letnie - doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu  
  przedsiębiorczości 
- min. 3 szkolenia zrealizowane w podobnej tematyce 
 

4.4.4.4. Termin wykonania zamówienia: 
Kursy będą wykonywane w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie 29.01.2011 do 
15.03.2011 r. 
 

 
5.5.5.5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
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Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną 
do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Jolanta Agata Bryzgalska – Kierownik 
Projektu. 

 
6.6.6.6.  Sposób przygotowania oferty: 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia, ,Formularza  ofertowego''. Wprowadzenie przez 
Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ,,Formularzu ofertowym'' spowoduje odrzucenie oferty. 
 

7.7.7.7. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za 

pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ab@i-laboratorium.pl , faksem na 
nr:  63 2470883, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina 
Kawęczyn - 62 -704 Kawęczyn 48 (pokój nr 1) do dnia 17 stycznia 2011 r. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.01.2011 r., a wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kawęczynie oraz na stronie internetowej pod adresem: 
www.kaweczyn.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 
 

8.8.8.8. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert: 
- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe trenerów - 50 % 
- cena – 50% 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu o kryteriów, otrzyma 
najwyższą ilość punktów. 
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, zostanie wybrany Wykonawca 
oferujący wyższe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe. 
         
 

Jolanta Agata Bryzgalska 
Kierownik Projektu 

 
  

Załączniki: 
1. Program kursu 
2. Wzór formularza ofertowego. 

 


