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ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 

1/TSzWKP/2019 

 
 Dotyczy: 

Zapewnienia kadry trenerskiej na szkolenia florystyczna 

 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry trenerskiej na szkolenia florystyczne, których długość 
wynosi 240 godzin w ramach realizacji projektu RPKP.08.02.01-04-0162/18 „Pracownia florystyki” 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 

    

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się przez Wykonawcę podwykonawcami w wykonaniu 

zamówienia. 

Zamawiający 

Polska Szkoła Florystyczna Sp. o.o. 

ul. Pawłowskiego 6 

60-681 Poznań 

NIP: 9721242465 

REGON: 302325270 

www.psf.pl 

tel. 61 871 07 99 

projekty@psf.pl 

dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia zapewnienie kadry trenerskiej na szkolenie florystyczne, które obejmuje: 

 - liczba godzin teoria: 70h 

• Kompozycje florystyczne,  

• Materiałoznawstwo nieroślinne,  

• Materiałoznawstwo roślinne,  

http://www.psf.pl/
mailto:projekty@psf.pl
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• Kulturowe podstawy florystyki,  

• Środki wyrazu twórczego,  

• Rysunek zawodowy,  

• Ochrona środowiska,  

• Przedsiębiorstwo florystyczne, 

• Podstawy rachunkowości zawodowej,  

• Podstawowe przepisy prawa pracy,  

• Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,  

• Zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 
- liczba godzin praktyka: 170h 

• Wykonywanie kompozycji florystycznych: florystyka okolicznościowa (bukiety i kompozycje w 
naczyniach), ślubna, żałobna, sezonowa 

 
W ramach projektu przeszkolonych zostanie 60 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy 

szkoleniowe  po 15 osób.  

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Projektodawca 

dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu czasowego oraz prowadzenia zajęć w sobotę. 

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – powiat grudziądzki, 

włocławski, m. Włocławek, m. Grudziądz. 

Koszty związane z dojazdami, wyżywieniem i noclegami są pokrywane we własnym zakresie przez 

trenera. 

Termin realizacji zamówienia: listopad 2019 – lipiec 2020  

Kod CPV 

80530000-8 -  Usługi szkolenia zawodowego 

80000000-4 -  Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Warunki udziału w postępowaniu  
Oferent przystępujący do postępowania musi spełniać każdy z poniższych warunków: 

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem  do wykonania zamówienia  
- Złożenie oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie ‘Wymagana zawartość oferty’ 
 

Kryteria oceny oferty  
1) Cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy za jedną godzinę szkolenia 

2) Doświadczenie zawodowe ( minimum 2 lata) 

3) Doświadczenie  zawodowe w ramach projektów unijnych 
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Wagi kryteriów oceny ofert  
1) Cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy  za 1 godzinę szkolenia – 60% 

2) Doświadczenie zawodowe – 30% 

3) Doświadczenie  zawodowe w ramach projektów unijnych – 10% 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny  
1) Cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy za jedną godzinę szkolenia 
Definicja kryterium: cena brutto wraz z pochodnymi pracodawcy w PLN za 1 godzinę szkolenia  
 
Kryterium Ceny (C) oceniane wg wzoru : C=Cw/Cr x 60 
 
Gdzie: 
Cw – wartość oferty najkorzystniejszej wśród złożonych ofert 
Cr – wartość oferty rozpatrywanej 
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ceny 
 
2) Doświadczenie zawodowe 
Definicja kryterium: doświadczenie zawodowe w zawodzie związanym z treścią zapytania ofertowego 
liczona w godzinach szkoleń  
 
Kryterium Doświadczenia (D) oceniane wg wzoru : D=Dr/Dw x 30 
 
Gdzie: 
Dw – największa liczba zrealizowanych godzin szkoleń  wśród złożonych ofert  
Dr – liczba zrealizowanych godzin szkoleń oferty rozpatrywanej 
D – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenia 

3) Doświadczenie  zawodowe w ramach projektów unijnych 

Definicja kryterium: liczba przeprowadzonych szkoleń w zawodzie związanym z treścią zapytania 

ofertowego w ramach projektów unijnych 

Kryterium Doświadczenie  zawodowe w ramach projektów unijnych (P) będzie oceniane wg wzoru : 
P=Pw/Pr x 10 
 
Gdzie: 
Pw – największa liczba zrealizowanych szkoleń  wśród złożonych ofert 
Pr – liczba zrealizowanych szkoleń oferty rozpatrywanej 
P – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium  Doświadczenie  zawodowe w ramach projektów 

unijnych 

Zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów: O= C + D + P 
 
Gdzie: 
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Ceny 
D – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenia 
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P – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie  zawodowe w ramach projektów 
unijnych 
O – ilość punktów przyznana łącznie danej ofercie 

Zamówienie uzyska Oferent spełniający każdy z warunków udziału w postępowaniu i o największej 
łącznej sumie punktów O.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia Oferentów z największą łączną sumą punktów z 
kryterium 1), 2), 3) na rozmowę kwalifikacyjną, która ostatecznie pozwoli na wybór Wykonawcy. 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Polskiej Szkoły Florystycznej Sp. z o.o. ul. Pawłowskiego 
6, 60-681 Poznań. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania 

umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. 

Uwagi:  
- Oceny punktowe przyznawane będą jedynie w przypadku ofert spełniających wszystkie wymagania w 
zakresie oferty i zamówienia (oferty ważne i nieodrzucone)  

- Jeżeli całkowita liczba punktów dwóch lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający spośród tych 
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną  

- Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub 
wszelkie koszty pracodawcy.  
 

Termin i sposób składania ofert  
Oferty można składać w formie elektronicznej na adres projekty@psf.pl w tytule „OFERTA  - kadra 

trenerska - 1/TSzWKW/2019” lub w formie pisemnej na adres: Polska Szkoła Florystycznej Sp. z 

o.o. ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań, w kopercie z dopiskiem „OFERTA  - kadra trenerska - 

1/TSzWKW/2019”.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 23.59 CET .  
 

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

Wykluczenia  
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z 

postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. 

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, 
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

Dodatkowe informacje  
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  
- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy  
- w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany  

- przy nastąpieniu obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy  

- w okoliczności wystąpienia siły wyższej.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 

Wykonawcy, bez podania przyczyn. 

Wymagana zawartość oferty  
- Data oferty  

- Identyfikacja Oferenta – nazwa, adres, NIP, telefon, adres e-mail 

- Dokumenty rejestrowe wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykazania, że oferta została złożona 
przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu i na rzecz wykonawcy, a także prawidłowość 
udzielenia pełnomocnictwa (w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika)  - jeżeli dotyczy 

- Osoba do kontaktu (do reprezentowania Oferenta) – imię i nazwisko, telefon, adres e-mail – jeżeli 
dotyczy 
-  CV trenerskie 

- Termin ważności oferty (oferta musi być ważna do 30 listopada 2019 roku)  

- Oferta w zakresie ceny – poprzez wypełnienie poniższej tabeli:  

 
a) Zajęcia w ramach szkolenia florystycznego: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w 

ramach 1 

szkolenia 

Cena brutto wraz z 

pochodnymi 

pracodawcy  

za 1 godzinę 

Kwota łączna  

1 Kompozycje florystyczne 10   

2 Materiałoznastwo  15   

4 Kulturowe podstawy florystyki 2,5   

5 Środki wyrazu twórczego 2,5   

6 Rysunek zawodowy 10   
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7 Ochrona środowiska 5   

8 Przedsiębiorstwo florystyczne 5   

9 Podstawy rachunkowości 

zawodowej 

5   

10 Podstawowe przepisy prawa 

pracy 

5   

11 Podstawowa problematyka 
prawa gospodarczego i 
zarządzania przedsiębiorstwem,  

 

5   

12 Zasady BHP i ochrony 

przeciwpożarowej 

5   

13 Praktyka 170   

 

- Opis doświadczenia zawodowego, w tym prowadzenie szkoleń w ramach projektów unijnych oraz 

referencje 

- Oświadczenia, jak niżej:  

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam /-amy, że:  

1) Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję /-emy się 

za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.  

2) Dysponuję / -emy odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3) Znajduję / -emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

4) Niniejszym oświadczamy , że jesteśmy /nie jesteśmy* powiązani 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 związanych 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. Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby 

faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.  

* niewłaściwe skreślić  
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Oferta powinna zostać podpisana (czytelny podpis) przez osobę reprezentującą oferenta lub 

upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w jego imieniu. 

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.  
 

Zastrzeżenia  
1) Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeśli cena, w opinii Zamawiającego, wydaje się 
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujących 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona  

4) Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy: (i) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych 
w zapytaniu ofertowym, (ii) oferta została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert, (iii) 
oferent nie spełnia któregokolwiek z kryteriów udziału w postępowaniu.  
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Marta Ratajska 

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:  
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji:  
a) pisemnie na adres Zamawiającego,  
b) drogą elektroniczną na adres : projekty@psf.pl,  
 
przy czym, każda ze stron jest zobowiązana do potwierdzenia otrzymania pisma na żądanie strony 
drugiej. 
 

Zmiany i unieważnienie:  
1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach:  
a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty,  
b) jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta,  
c) jeżeli w toku postępowania lub badania ofert ujawniona zostanie wada prawna lub merytoryczna w 
dokumentacji postępowania, która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty w sposób 
gwarantujący konkurencyjność.  
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Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy  
1. Informacje o wyniku postępowania zostaną umieszczone na podstronie projektu na www.psf.pl 
2. Zamawiający powiadomi pisemnie, mailowo lub telefonicznie Wykonawcę, którego oferta została 
wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.  
3. Strony dopuszczają możliwość podpisania aneksu do umowy w przypadku  istotnych zmian wynikający 
ze zmian umowy o dofinansowanie lub innych. 
 

Termin związania ofertą:  
Oferta musi być ważna do 30 listopada 2019 roku  
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności 


