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29.11.2019  
 

Zapytanie ofertowe nr  FRSI/MP/3/2019 
na wybór 8-11 trenerów z zakresu nauczania dorosłych uczenia programowania na etapie wczesnoszkolnym 

(kod CPV: 80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe).  

ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa,  
NIP 525 242 41 91, KRS 0000303048, tel. 22 123 90 20, www.frsi.org.pl 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach EFRR oraz FS na lata 2014-2020 do projektów „Misja programowanie:  podregion ostrołęcki” (POPC.03.02.00-00-
0008/19-00)  i „Misja programowanie: podregion płocki” (POPC.03.02.00-00-0009/19-00),  realizowanych w partnerstwie z 
Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekty są współfinansowane ze środków EFRR w ramach 
POPC. Szacunkowa wartość zamówienia: ok. 880.000,00 zł. brutto.  

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji trenera polegające na przeszkoleniu nauczycieli i edukatorów oraz  udzieleniu 
wsparcia merytorycznego nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej z zakresu programowania w klasach I-III na miejscu podczas 
zajęć prowadzonych przez nauczycieli  („wsparcie na miejscu”) oraz zdalnie  - telefonicznie, pocztą elektroniczną, podczas spotkań 
online („wsparcie zdalne/ online”). Ostatnim elementem zamówienia jest dostarczenie w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego wymaganej dokumentacji oraz faktury/rachunku.  

2. Sformułowanie „klasy I-III” w niniejszym zapytaniu ofertowym zawsze odnosi się do klas szkoły podstawowej, czyli edukacji 
wczesnoszkolnej. „Edukator” oznacza pracownika ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracowników ośrodków kultury i 
bibliotekarzy. „Godzina lekcyjna” to 45 minut a „godzina zegarowa” to 60 minut. „Platforma projektowa” to narzędzie 
informatyczne służące m.in. do rekrutacji uczestników, zarządzania projektem, przeprowadzenia badania kompetencji uczniów i 
nauczycieli, prowadzenia dokumentacji projektu (dzienniki zajęć), harmonogramu zajęć itp. „Dzień szkoleniowy” to 8 godzin 
lekcyjnych.  

3. Zamawiający planuje 17 szkoleń czterodniowych), 3-4 szkolenia dwudniowe, 2 szkolenia jednodniowe. Liczba szkoleń może 
ulec zmianie. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenie 6330 godzin lekcyjnych  wsparcia dla nauczycieli (211 nauczycieli po 30 godzin lekcyjnych 
na nauczyciela). 30 godzin dzieli się na 14 godzin lekcyjnych wsparcia na miejscu, podczas zajęć (7 zajęć dwugodzinnych) 
prowadzonych przez nauczyciela oraz 16 godzin lekcyjnych wsparcia zdalnego (równe 12 godzinom zegarowym). Liczba 
nauczycieli i godzin może ulec zmianie. Zamawiający gwarantuje zlecenie wsparcia dla wszystkich nauczycieli z jednej grupy 
szkoleniowej (minimum 7 nauczycieli) i wymaga gotowości do udzielenia wsparcia dla nauczycieli z dwóch grup szkoleniowych.   

5. Zadania będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, od dnia podpisania Umowy przez cały okres 
trwania projektu (obecnie projekt jest zaplanowany do 30 czerwca 2021 r.). Harmonogram szkoleń (który może ulec zmianie co 
do dat, miejsc, szkół) stanowi załącznik nr 2. Harmonogram wsparcia i webinariów zostanie ustalony indywidualnie z wybranym 
Wykonawcą.  

6. W cenie Wykonawca uwzględnia pokrycie kosztów dojazdu, wyżywienia i ewentualnych noclegów związanych z realizacją 
działań projektowych: zajęć, wsparcia dla nauczycieli, udziału w spotkaniach organizacyjnych, spotkaniach dla trenerów, 
dyrektorów, nauczycieli itp. - wycena usług powinna uwzględniać całkowity koszt ich realizacji. Wyjątek stanowią  szkolenia 
stacjonarne,  podczas których Zamawiający zapewnia noclegi i pełne wyżywienie, ale bez kosztów dojazdu.  

7. Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

a) przeprowadzenie od 1 do 4 czterodniowych szkoleń (w cyklu 2dni /piątek – sobota/ – 2 tygodnie przerwy – 2dni /piątek-
sobota/) dla grup od 7 do 16 nauczycieli i edukatorów, przy czym Zamawiający gwarantuje zlecenie jednego takiego szkolenia 
i wymaga gotowości do przeprowadzenia dwóch takich szkoleń;   

b) stosowanie przekazanych przez Zamawiającego scenariuszy szkoleń oraz przeprowadzenie badania kompetencji uczestników 
szkoleń - czyli pomoc uczestnikom w wypełnieniu ankiety na platformie projektowej (lub w formie papierowej w przypadku 
awarii platformy) oraz pomoc w przygotowaniu indywidualnego planu rozwoju (nauczycieli) i planu rozwoju instytucji 

http://www.frsi.org.pl/
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(biblioteki i ośrodki kultury);  
c) przeprowadzenie do 4 dwudniowych szkoleń dla grupy 8-16 edukatorów, przy czym Zamawiający nie gwarantuje zlecenia 

takiego szkolenia (tego typu szkolenia będą tylko 2-4) i wymaga gotowości do przeprowadzenia dwóch takich szkoleń; 
d) przeprowadzenie do 2 jednodniowych szkoleń dla grupy 8-16 edukatorów, przy czym Zamawiający nie gwarantuje zlecenia 

takiego szkolenia (tego typu szkolenia będą maksymalnie 2) i wymaga gotowości do przeprowadzenia dwóch takich szkoleń; 
e) wsparcie merytoryczne (doradztwo, konsultacje – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) dla nauczycieli (uczestników szkoleń) 

w wymiarze 14 godzin lekcyjnych na miejscu, podczas dwugodzinnych (2 x 45 minut) zajęć prowadzonych przez nauczyciela 
w szkole (co nie oznacza zastępowania nauczyciela), przy czym 2 godziny lekcyjne wsparcia na miejscu muszą przypaść na 
zajęcia poza szkołą (w bibliotece lub ośrodku kultury);  

f) wsparcie merytoryczne zdalne/ online (korespondencja meilowa, spotkania online, konsultacje telefoniczne) w wymiarze 16 
godzin lekcyjnych (odpowiednik 8 zajęć x 2h) rozliczane jako 12 godzin zegarowych (16 godzin lekcyjnych to 12 godzin 
zegarowych) – jako przygotowanie do zajęć lub omówienie problemów, sukcesów podczas zajęć, przy czym godziny wsparcia 
muszą być dostępne do ostatnich zajęć, co nie znaczy jednak, że wsparcie musi być rozłożone równomiernie – musi wynikać z 
potrzeb nauczycieli;  

g) wsparcie nauczycieli w badaniu przyrostu kompetencji uczniów (badanie wstępne, ocena opisowa na koniec) w ramach 
wsparcia na miejscu lub zdalnego przy czym powinno to być minimum po 1 godzinie wsparcia (dowolnego rodzaju) przed a 
najpóźniej na  pierwszych (badanie wstępne) oraz na ostatnich lub przedostatnich (badanie końcowe) zajęciach; 

h) przeprowadzenie do 3 webinariów (po uprzednim instruktażu i przy wsparciu technicznym Zamawiającego) dla nauczycieli, 
przy czym Zamawiający planuje przeprowadzenie przez trenerów 12 webinariów (liczba może ulec zmianie), przy czym 
Zamawiający nie gwarantuje zlecenia przeprowadzenia webinarium i wymaga gotowości do przeprowadzenia dwóch 
webinariów a przydział liczby webinariów Zamawiający będzie ustalał w drodze wzajemnych ustaleń i negocjacji; wykonawca 
w formularzu oferty zgłasza dwie propozycje tematów/zagadnień webinariów, które mogą być przydatne dla nauczycieli w 
kontekście działań projektu;  

i) udział w spotkaniach informacyjnych i metodycznych dla trenerów obecnie planowanych na I-II 2020); oraz w 1-2 spotkaniach 
podsumowujących dwie tury szkoleń planowanych na X 2020 i  VI 2021.  
 

5. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją Umowy:  

a) utrzymywanie bieżącego kontaktu z Zamawiającym (telefonicznego i online) – informowanie o postępach, planowanych 
działaniach oraz ewentualnych trudnościach - na każdy wniosek Zamawiającego. Uprzedzanie o planowanym braku możliwości 
skontaktowania się, informowanie o nieplanowanych nieobecnościach/ braku dostępności, odpowiadanie na meile najpóźniej 
w ciągu 48 godzin;  

b) stosowanie się do przekazywanych na bieżąco wytycznych/uwag Zamawiającego, w tym uwzględnianie poprawek 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie (z reguły 5 dni roboczych);  

c) przekazywanie Zamawiającemu uwag do scenariuszy zajęć w przypadku stwierdzenia nieścisłości, błędów, dezaktualizacji;  
d) udział w dodatkowych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego w razie pojawienia się trudności, wątpliwości, opóźnień itp. 

przy realizacji przedmiotu Umowy; 
e) udział w spotkaniach online organizowanych przez Zamawiającego w celu omówienia kwestii organizacyjnych, postępu 

realizacji Umowy, pojawiających się wyzwań itp. Spotkania online organizowane będą w miarę potrzeb, między godz. 9:00 
a 18:00;  

f) zapoznanie się ze wskazanym przez Zamawiającego zakresem dokumentacji projektowej, stosowanie odpowiednich wzorów 
dokumentów (wraz z logotypami: Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Projektu i Partnerów 
Projektu) oraz wypełnianie dokumentacji projektowej, np. miesięcznych raportów, ewidencji godzin pracy, harmonogramów 
wsparcia, formularza wsparcia stacjonarnego, itp.;  

g) terminowe przekazywanie wymaganych dokumentów i stosowanie się do harmonogramu – ze względu na problemy z 
terminowością rozliczeń w poprzedniej edycji projektu, Zamawiający za opóźnienia będzie stosował kary finansowe, opisane 
szczegółowo we wzorze Umowy (załącznik nr 3);  

h) korzystanie z narzędzi udostępnionych przez Zamawiającego i/lub Partnerów projektu, w szczególności z platformy 
internetowej Projektu oraz arkuszy Google z harmonogramem doradztwa; 

i) stosowanie się do zasad zrównoważonego rozwoju, np: ograniczania marnotrawienia papieru poprzez unikanie drukowania 
wymaganych formularzy na dwóch kartkach (gdy na drugiej są 1-2 linijki), stosowanie wersji elektronicznych dokumentów 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego itp.  

j) przekazywanie informacji o realizowanych działaniach na prośbę Zamawiającego.  

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki: 

1. Wykonawca dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym i finansowym, umożliwiającym przeprowadzenie 
wszystkich elementów zamówienia – ocena na podstawie oświadczenia w formularzu oferty.  
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2. Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy jako trener (jeżeli Wykonawca nie planuje 
realizacji działań osobiście)  posiada i wykaże w formularzu oferty niezbędne doświadczenie i wiedzę:  

a) wiedza z zakresu metodyki nauczania dorosłych (edukatorów, nauczycieli, trenerów) z zakresu uczenia programowania na 

etapie wczesnoszkolnym poparta zaświadczeniem/ certyfikatem ukończenia kursu/ lub rekomendacjami załączonymi do 

formularza oferty;  

b) wiedza z zakresu programowania na poziomie klas I-III – poparta zaświadczeniem, certyfikatem kursu lub dyplomem uczelni 

lub wynikająca z prowadzenia co najmniej 40 zajęć/ warsztatów (minimum 2 godz. lekcyjne) z programowania dla dzieci w 

wielu 6-9 lat lub uczniów klas I-III od 01.01.2016 – wykazane w formularzu oferty, potwierdzone zaświadczeniem lub 

rekomendacjami załączonymi do formularza oferty (wiedzę wynikającą z doświadczenia należy wykazać w części formularza 

oferty dotyczącego punktu 2d);  

c) doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu stacjonarnych szkoleń dla trenerów (czyli np.: nauczycieli, edukatorów, 

pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych) z zakresu programowania na etapie 

wczesnoszkolnym  – co  najmniej osiem 2 – dniowych (dwa kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe), min. 14-

godzinnych (1 godz. = 45 minut) bloków szkoleń metodami aktywnymi - w okresie od 1.01.2016 – wykazane w formularzu 

oferty, potwierdzone zaświadczeniem lub rekomendacjami załączonymi do formularza oferty;  

d) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z programowania dla dzieci (robotyka, Scratch, kodowanie offline, itp.) w wieku 6-9 lat 

lub uczniów klas I-III - 30 zajęć (minimum 2 godz. lekcyjne) od 01.01.2016 - wykazane w  formularzu oferty, potwierdzone 

zaświadczeniem lub rekomendacjami załączonymi do formularza oferty;  

e) doświadczeniem w zakresie doradztwa (konsultacji, tutoringu) dla osób dorosłych uczących programowania dzieci w wieku 6-

9 lat lub uczniów klas I-III – minimum 30 godzin w okresie od 1.01.2016 – wykazane w formularzu oferty, potwierdzone 

zaświadczeniem lub rekomendacjami załączonymi do formularza oferty;  

f) wykształcenie wyższe (weryfikowane na podstawie CV trenera); 

3. Wykonawca oświadcza (formularz oferty), że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. W celu uniknięcia 
konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielić 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

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. 

4. Wykonawca, jeżeli nie planuje realizacji działań osobiście, wskaże osobę, która osobiście będzie realizowała działania zlecone 

przez Zamawiającego – w formularzu oferty (Załącznik nr 1) należy wskazać imię i nazwisko trenera oraz wykazać jego wiedzę i 

doświadczenie. 

5. Trener, Wykonawca oraz osoby wchodzące w skład zarządu Wykonawcy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego a osoba wskazana 

przez Wykonawcę w ofercie jako trener dodatkowo za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności  –  co zostanie 

potwierdzone załączoną do oferty informacją z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 

ogłoszenia zapytania (data znajduje się w nagłówku dokumentu).  

III. KRYTERIA OCENY OFERT  

Ocenie podlegają wyłącznie oferty wypełnione elektronicznie, czyli w edytorze tekstu, na komputerze (z wyłączeniem podpisu, 
który należy złożyć odręcznie), zeskanowane czytelnie do pliku w formacie PDF, złożone w terminie, uzupełnione w terminie (jeśli 
dotyczy) i spełniające warunki udziału w zapytaniu.  

Ocenie podlega wiedza i doświadczenie trenera (Wykonawcy lub osoby wskazanej przez Wykonawcę jako trener - jeżeli 
Wykonawca nie planuje realizować zamówienia osobiście).  
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Ocenie warunków opisanych w punkcie II.3 i II.5 podlega zarówno Wykonawca jak i trener (jeżeli Wykonawca nie planuje realizacji 
działań osobiście).  

Oferta zawierająca rażąco niską cenę (w tym ceny jednostkowe)  w stosunku do przedmiotu zamówienia, budzącą wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów może zostać odrzucona, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia stosownych 
wyjaśnień.  

Do udokumentowania spełniania warunków Wykonawca dołącza do oferty skany zaświadczeń i rekomendacji wystawione przez 
podmioty, które nie są z nim powiązane kapitałowo ani osobowo.  

Do udokumentowania wiedzy i doświadczenia ponad minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zaznacza w formularzu oferty rodzaj posiadanego dowodu i dostarcza go dopiero na żądanie Zamawiającego w toku badania 
oferty.  

1. Cena  - maksymalnie 20 pkt.  

Cena oferty obejmująca wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-
prawnych za przykładowo wyliczony komplet wsparcia: 7 dni szkolenia (1 szkolenie czterodniowe, 1 szkolenie dwudniowe, 1 
szkolenie jednodniowe), 14 godzin lekcyjnych wsparcia na miejscu, 16 godzin lekcyjnych wsparcia zdalnego/online (12 godzin 
zegarowych), 1 webinarium.  

2. Wiedza i doświadczenie (opis w pkt II.2a-e) - maksymalnie 80 pkt.  

a) wiedza z zakresu metodyki nauczania dorosłych (edukatorów, nauczycieli, trenerów) z zakresu uczenia programowania na 

etapie wczesnoszkolnym  - maksymalnie 10 pkt.  

b) wiedza z zakresu programowania na poziomie klas I-III – maksymalnie 10 pkt.  

c) doświadczenie z zakresu szkolenia trenerów/nauczycieli – maksymalnie 20 pkt,  

d) doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z programowania dla dzieci – maksymalnie 20 pkt.  

e) doświadczenie z zakresu  doradztwa – maksymalnie 20 pkt.   

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Wyniki będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

1. Cena - wynik dzielenia ceny oferty najtańszej przez cenę oferty badanej, pomnożony przez 20 

 

Punktacja oferty badanej:  
cena oferty najtańszej 

x 20 
cena oferty badanej 

2. Wiedza i doświadczenie:  

2a) Wiedza z zakresu metodyki nauczania dorosłych:  

 uprawnienia pedagogiczne oraz studia podyplomowe lub kurs minimum 40 godzin – 10 pkt. 

 studia podyplomowe lub kurs minimum 40 godzin – 8pkt 

 kurs 20-39 godzin – 5 pkt.  

 kurs 8-19 godzin - 2pkt 

2b) Wiedza z zakresu programowania na poziomie klas I-III - maksymalnie 10 pkt.:  

 studia/ studia podyplomowe lub kurs lub minimum 40 szkoleń lub warsztatów z programowania dla dzieci w wieku 6-9 lat 
lub klas I-III – 3 różne źródła wiedzy - 10 pkt.  

 studia/ studia podyplomowe lub kurs lub 40 szkoleń lub warsztatów z programowania dla dzieci w wieku 6-9 lat lub klas I-III 
– 2 różne źródła wiedzy - 5 pkt.  

 studia/ studia podyplomowe lub kurs lub 40 szkoleń lub warsztatów z programowania dla dzieci w wieku 6-9 lat lub klas I-III 
– 1 źródło wiedzy - 2 pkt.   

2c) Doświadczenie z zakresu szkolenia trenerów – liczba dwudniowych szkoleń badanej oferty/ największa liczba szkoleń 
(maksymalnie 40) x 20 pkt 

Punktacja oferty badanej:  
liczba szkoleń w badanej ofercie (maksymalnie 40) 

x 20 
największa liczba szkoleń (maksymalnie 40) 

 

2d) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z programowania dla dzieci w wieku 6-9 lat lub uczniów klas I-III - (minimum 2 godz. 
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lekcyjne) – liczba minimum 2 godzinnych zajęć badanej oferty/ największa liczba zajęć (maksymalnie 50) x 20 pkt 

Punktacja oferty badanej:  
liczba zajęć w badanej ofercie (maksymalnie 50) 

x 20 
największa liczba zajęć (maksymalnie 50) 

 

2e) Doświadczenie z zakresu doradztwa – liczba godzin badanej oferty/ największa liczba godzin (maksymalnie 100) x 20 pkt 

Punktacja oferty badanej:  
liczba godzin konsultacji w badanej ofercie (maksymalnie 100) 

x 20 
największa liczba godzin konsultacji (maksymalnie 100) 

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje wyższa punktacja za doświadczenie, potem wiedzę. W przypadku 
uzyskania takiej samej liczby punktów, w tym również za doświadczenie i wiedzę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
prowadzenia negocjacji ceny z więcej niż jednym Wykonawcą równolegle.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców: skanów certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów oraz 
innych dokumentów potwierdzających dane z oferty, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnienia oferty (o ile nie 
naruszy to konkurencyjności) i poprawienia oczywistych omyłek.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców 
dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

6. W przypadku przekroczenia kwoty jaką Wykonawca może przeznaczyć na realizację zamówienia przypadającej na trenera, 
nauczyciela lub inny rodzaj kosztu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania poszczególnych stawek przedstawionych 
w ofercie.  

7. W przypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych (za właściwą uznaje się stawkę jednostkową) 
Zamawiający koryguje je i przedstawia Wykonawcy do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca we wskazanym terminie nie zatwierdzi 
poprawek, oferta zostaje odrzucona.  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli złoży więcej ofert ocenie podlega tylko pierwsza. Wykonawca może w swojej 
ofercie zgłosić więcej niż jednego trenera, ale ocenie podlega każdy trener indywidualnie, co może skutkować wyborem jednego, 
kilku lub wszystkich zgłoszonych trenerów.  

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem (co do treści oraz opisu kolumn i wierszy ) formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 1 do Zapytania ofertowego. W przypadku zgłaszania przez Wykonawcę więcej niż jednego trenera należy złożyć oddzielny 
formularz na każdego trenera z wyjątkiem załączników odnoszących się wyłącznie do Wykonawcy a nie do trenera - np. CEIDG, 
KRS, pełnomocnictwo – te Wykonawca załącza tylko raz. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez pełnomocnika umocowanego przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być wypełnione elektronicznie (w edytorze tekstu), wydrukowane i ręcznie 
podpisane, a następnie zeskanowane i przedstawione w formie pliku PDF (formularz oferty i załączniki razem - preferowane) lub 
plików PDF (formularz oferty i oddzielnie załączniki do oferty). Skany muszą być czytelne.  

5. Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty powinny mieć naniesiony numer porządkowy i ten numer należy wpisać do formularza 
oferty. Jeżeli z powodu braku numeracji Zamawiający nie będzie w stanie przypisać dowodu do pozycji w formularzu oferty może 
uznać, że nie dostarczono właściwych zaświadczeń/ certyfikatów.  

6. Do oferty należy załączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

a) CV Wykonawcy lub osoby, którą wskazuje Wykonawca jako trenera – maksymalnie 4 strony.  

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Niniejszy 

załącznik nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

c) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę / oświadczenie nie wynika z załączonego dokumentu 

rejestrowego, do oferty należy dołączyć także skan pełnomocnictwa (jako załącznik do oferty).  

d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  

e) Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty 
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VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę wraz z załącznikami (plik/i PDF) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 07:00 
na adres e-mail: malgorzata.makowska@frsi.org.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta – trener Misja”. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych. Ze 
względu na zawodność systemów elektronicznych w przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.  

3. Wysłanie e-maila bez załączników i dosłanie załączników po terminie składania ofert uznawane jest za złożenie oferty po 
terminie. 

4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie 
złożonej oferty następuje na wniosek osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym lub osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy. Wniosek o wycofanie oferty musi być złożony na ten sam adres e-mailowy, na który została 
wysłana wycofywana oferta.  

5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Małgorzata Makowska, malgorzata.makowska@frsi.org.pl, 729-002-332, 

Iwona Kolosek, iwona.kolosek@frsi.org.pl, 722 002 311 

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

VII. UMOWA I WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3.  

2. Załącznikiem do Umowy będzie treść niniejszego zapytania (z ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami) wraz z ofertą.  

3. Zmiany Umowy nie wpływające na wysokość stawek jednostkowych wynagrodzenia (za godziny, za dni) ani rodzaj działań a 
jedynie na formy wzajemnych rozliczeń, harmonogram, pojedyncze działania służące realizacji celu projektowego są możliwe i 
będą uzgadniane przez Zamawiającego i Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia (np. znacznego 
- o więcej niż 3 - zmniejszenia lub zwiększenia liczby planowanych szkoleń, webinariów, dni i godzin wsparcia lub dodatkowych 
działań metodycznych) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Warunkiem 
wprowadzenia istotnych zmian Umowy jest znaczna zmiana ilości i miejsc szkoleniowych, wprowadzenie dodatkowych działań 
projektowych (np. dodatkowe zajęcia), problemy z realizacją działań projektowych przez Partnera, szkoły, trenerów lub 
nauczycieli, nieplanowane zmiany kadrowe w zespole projektowym, zmiana gmin, szkół, nauczycieli, bibliotek uczestniczących w 
projekcie, zmiana prawa wpływająca na oświatę, reformy oświaty, strajki nauczycieli, inne nieprzewidziane okoliczności 
zewnętrzne.  

5. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia zleconych godzin, dni, szkoleń, webinariów Wykonawcy przysługuje jedynie 
odpowiednio zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia zgodnie z faktycznie zrealizowaną usługą, na podstawie cennika 
jednostkowego z formularza ofertowego. 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia nr FRSI/MP/3/2019  jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą przy ul. M. 
Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia tj.  : wyłonieniem Wykonawcy, upublicznieniem wyników postępowania, poinformowania Wykonawcy o wynikach 
postępowania, zawarciem umowy a także w celach związanych ze sprawozdawczością projektu. Obowiązek podania danych 
osobowych wynika z przepisów prawa, a w szczególności zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku zawarciem i wykonaniem umowy oraz koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych 
Administratora będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do momentu 

mailto:malgorzata.makowska@frsi.org.pl
mailto:malgorzata.makowska@frsi.org.pl
tel:722002311
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wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, który z tych terminów nastąpi później.  

4. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może 

skutkować zmianę treści oferty), 
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

X. Skrócony opis projektów „Misja programowanie” 

1. Celem projektów jest zwiększenie kompetencji 208 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (130 z podregionu ostrołęckiego i 78 z 
podregiony płockiego) w zakresie nauczania podstaw programowania w klasach I-III w okresie 1.09.2019 - 30.06.2021 uczących w 
wybranych szkołach w 22 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w podregionie ostrołęckim (13) i płockim (9). 

2. Cel ma zostać osiągnięty poprzez:  
a) rozwijanie kompetencji 259 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauki podstaw programowania umożliwiających 

im prowadzenie w ramach projektu cyklu 15 dwugodzinnych zajęć praktycznych na podstawie scenariuszy przygotowanych 
przez FRSI (załącznik nr 4) 

b) rozwijanie kompetencji w zakresie nauki podstaw programowania przez 50 pracowników publicznych: bibliotek, domów / 
centrów kultury oraz placówek doskonalenia nauczycieli.  

3. Główne działania zaplanowane do realizacji to:  
a) zakup sprzętu komputerowego (tablety) i robotów (komplet: 1 tablet wraz z robotem 1 na nauczyciela) oraz gier 

dydaktycznych 
b) badanie przyrostu  kompetencji uczestników projektu (nauczycieli i uczniów)  
c) szkolenia nauczycieli (2 x 2 dni) i edukatorów np. pracowników bibliotek (2 dni) w dwóch turach (wiosna i jesień 2020. ) 
d) zajęcia praktyczne dla uczniów oraz wsparcie trenerów dla nauczycieli podczas zajęć (każdy nauczyciel 15 x 2h zajęć) 

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty z oświadczeniami 

2. Załącznik nr 2 – harmonogram szkoleń aktualny na dzień publikacji zapytania 

3. Załącznik nr 3 – wzór Umowy 

4. Załącznik nr 4 – scenariusze zajęć  

 


