
 

 

Warszawa, dn. 10.10.2017 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RR 

DOT. PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO  

“TRENER PERSONALNY” 

 

(ROZEZNANIE RYNKU) 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z tematu: “TRENER 

PERSONALNY” wraz z egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych,  w ramach projektu: “Młodzi, 

kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z 

województwa mazowieckiego” (nr POWR.01.02.01.-14-0123-15). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA 

AKCYJNA. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Polski HR A- Trybut Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-156), przy ul. Kurniki 4 wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia  

w Krakowie, pod numerem KRS: 0000418337, REGON: 122552446, NIP: 676-24-55-357. 

Biuro projektu: 

Adres: ul. Chmielna 132/134, piętro V, 00-805 Warszawa 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z ROZEZNANIEM RYNKU w rozumieniu 

„Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

z dnia 19 września 2016 r”., na potrzeby realizacji projektu “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 

01.02.01.-14-0123/15). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

A. Przeprowadzenie szkolenia zawodowego z tematu: „TRENER PERSONALNY”, celem 

którego jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu: Trener 

Personalny; 

B. Przeprowadzenie egzaminu i wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i nabyciu 

kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn. 22 grudnia 2015 r.  



 

 

1. Szkolenie będzie trwało: co najmniej 150 godzin przeprowadzonych w ciągu 1 miesiąca; 

2. Szkoleniem zostanie objęty 1 Uczestnik Projektu; 

3. Termin realizacji: luty – marzec 2017.; 

4. Szkolenie musi prowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych z zakresu 

zawodów związanych z branżami strategicznymi dla mazowieckiego rynku pracy oraz powinny 

przygotować Uczestnika do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego 

uzyskane kompetencji i kwalifikacji, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji z dn. 22 grudnia 2015 r.  

 

5. Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

6. Jedna jednostka szkoleniowa: (1godz.) oznacza 45 min. + 15 minut przerwy.. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
IV. DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: 

A. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o Uczestniku, który 

opuszcza szkolenia lub posiada innego rodzaju zaległości; 

B. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej Projekt, Instytucji 

Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych 

z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych; 

C. Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy. 

D. Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem szkoleń 
zawodowych, tj.; 

1. Dziennika zajęć wraz z listą obecności; 
2. Protokołu z przeprowadzonego egzaminu; 
3. Kserokopia wydanych zaświadczeń, certyfikatów; 

E. Wykonawca zobowiązanych będzie do oznaczenia sali w której będę realizowane zajęcia, informacją 
o współfinansowaniu szkolenia z środków Unii Europejskiej. Zamawiający dostarczy Wykonawcy 
plakat projektu. 

F. Informowanie Uczestników o współfinansowaniu usługi ze środków Unii Europejskiej. 
 

 

V. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące kryteria: 

A. Wykonawca posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Zamawiający dokonuje oceny spełnienia tego warunku 
na podstawie, przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego wpis do RIS. 

B. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

� 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. 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Oferent składa oświadczenie spełnienia tego warunku, 

pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 
 

VI. SPOSÓB DOSTARCZENIA OFERTY DO ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do dnia 17.01.2017 do godz. 16.00 

2. Oferta cenowa powinna zawierać: 

A. Cenę netto w przeliczeniu na 1 Uczestnika za przeprowadzenie szkolenia; 

B. Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych; 

C. Program zajeć; 

D. Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych osobowych z Zamawiającym 

3. Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń 

mających istotne znaczenie dla prowadzonego rozeznania spowoduje wykluczenie Oferenta z dalszego 

postępowania. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertą, przygotowaną w języku polskim, w formie pisemnej. 

6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. 

7. Zamawiający wyłoni jednego Wykonawcę usługi, z którym podpisze stosowną umowę. 

8. Decydująca jest data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.  

9. Odpowiedź na zapytanie ofertowe można: 

A. przesłać e-mailem na adres: adrianna.skupien@polskihr.pl;  

B.  złożyć osobiście w biurze projektu: Polski HR A-Trybut Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 132/134, piętro V, 

Warszawa; 

C. przesłać pocztą na adres: Polski HR A-Trybut Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 132/134, piętro V, 00-805 Warszawa; 

liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

Z poważaniem 
 

Adrianna Skupień 
Koordynator Projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 1 do Zapytania Ofertowego WZÓR OFERTY CENOWEJ 
 

………………………………………………………….. 



 

 

Data, miejscowość 

Zamawiający: 

POLSKI HR A-TRYBUT Spółka Akcyjna 

Ul. Kurniki 4 

31-156 Kraków 

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/RR 

DOT. PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO Z TEMATU: “TRENER PERSONALNY”, w ramach projektu: “Młodzi, 

kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa 

mazowieckiego” (nr POWR. 01.02.01.-14-0123/15) 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

Dane osoby kontaktowej: 

imię i nazwisko  

adres  

telefon  

e-mail  

 
 

1. Cena NETTO za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu z tematu: „TRENER PERSONALNY” w przeliczeniu na 1 Uczestnika: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ilość godzin szkolenia: …………………………………………………………………. 
 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem/nie jestem* powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. POLSKI HR A-TRYBUT Spółka Akcyjna. 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 

przygotowaniem i 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. 
 

……………..…………………………… 
Podpis osoby upoważnionej  ze strony Wykonawcy  

 

Załączniki: 

1. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

2. Program szkolenia 
 

 

1. *Niewłaściwe należy skreślić  


