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ROPS.X.2205/51/2020                                                                                         Poznań, 20 listopada 2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi 

przeprowadzenia dziesięciu 3-godzinnych szkoleń on-line pn. „Praca zdalna, szkolenia zdalne za 

pomocą komunikatorów internetowych" 

I. Zamawiający 

Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,  

ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, NIP 7781346888, tel. 61 856 73 00, fax. 61 851 56 35. 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie ROPS.X.2205/51/2020 wyłączone z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy (zamówienia o wartości niższej niż równowartość 

wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie dziesięciu 3-godzinnych szkoleń on-line  

z zakresu obsługi i prowadzenia spotkań za pomocą komunikatora zoom, przygotowania programu 

e-learningowego o prowadzeniu spotkań za pomocą zoom, przygotowania filmu instruktażowego 

dotyczącego obsługi zoom. 

Zamawiający wymaga, aby szkolenia odbywały się za pomocą komunikatora zoom. 

2. Rekrutacja uczestników leży po stronie Zamawiającego.  

3. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2020 r., przy założeniu, że w ciągu jednego dnia 

szkoleniowego odbędą się dwa 3-godzinne szkolenia, 

Preferowane terminy szkoleń: 

1. 07.12.2020r.,  

2. 08.12.2020r.,  

3. 09.12.2020r.,  



 

4. 10.12.2020r.,  

5. 11.12.2020r. 

4. Zakres merytoryczny szkolenia powinien obejmować:  

Przeprowadzenie 3-godzinnych szkoleń dotyczących obsługi zoom, zakres merytoryczny: 

– używanie komunikatora zoom w kontekście bycia uczestnikiem szkoleń: oczekiwanie na 

wpuszczenie do pokoju szkoleniowego, możliwe komunikaty ze strony zoom i rozwiązania 

możliwych problemów 

– używanie komunikatora zoom w kontekście prowadzenia spotkań: zaplanowanie szkolenia, 

wygenerowanie linku do spotkania, zaproszenie uczestników, udostępnianie prezentacji, podział 

na pokoje itp.  

– moderowanie spotkania online: specyfika spotkań online, pobudzanie aktywności  

i zainteresowania grupy itp. 

Przygotowanie programu e-learningowego do samodzielnej nauki dla użytkowników: 

– organizowanie i prowadzenie spotkań (w tym nagranie, materiały do czytania, zadania 

wdrożeniowe, testy sprawdzające wiedzę). 

Przygotowanie filmu instruktażowego dotyczącego korzystania z zoom, który umożliwi 

uczestnikom: 

– samodzielne instalowanie aplikacji zoom 

– zakładanie konta na zoom 

– uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez zoom 

Film instruktażowy powinien zostać przekazany uczestnikom najpóźniej w ciągu 7 dni od 

podpisania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) realizować szkolenie zdalne w 10 grupach po maksymalnie 15 osób  

b) zapewnić komunikator, za pomocą którego będą prowadzone szkolenia w formie zdalnej, 

przy czym najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem pierwszego szkolenia, 

Wykonawca przekaże uczestnikom poniższe informacje, aby umożliwić przygotowanie się do 

udziału w szkoleniu: 

- minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika, 

- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować 

uczestnik, 



 

- niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści 

i materiałów, 

- okres aktywności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu online, 

c) zapewnić osobę odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami w przypadku potrzeby 

rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych związanych z komunikatorem, w tym 

ewentualne przeszkolenie z obsługi komunikatora przed rozpoczęciem szkolenia 

(sporządzenie instrukcji lub indywidualny kontakt z uczestnikiem), 

d) prowadzić listę obecności (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy 

i wygenerowanie z systemu raportu obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie 

potwierdzeń przekazanych mailem, że osoby uczestniczyły w szkoleniu),  

e) zapewnić osobę prowadzącą zajęcia dla każdej z grup (łącznie minimalnie 

jednego a maksymalnie dwóch szkoleniowców). 

IV. Warunki uczestnictwa w postępowaniu 

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 

– zapewni realizację usługi przez osobę/osoby, która posiada dyplom/certyfikat potwierdzający 

ukończenie szkoły/kursu dla szkoleniowca/trenera, (należy dołączyć skan dyplomu/certyfikatu) 

– zapewni realizację usługi przez min. 1 max. 2 osoby, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  

z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi 

polegające na przeprowadzeniu minimum 5 odrębnych szkoleń – dotyczących prowadzenia i facylitacji 

spotkań online, 

– dysponuje osobą/osobami, która posiada umiejętności obsługi komunikatora zoom i potrafi 

przekazać adekwatnie wiedzę w tym obszarze użytkownikom szkoleń (należy dołączyć oświadczenie 

trenera/trenerów wyznaczonego do realizacji szkoleń – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego). 

V. Wykluczenie wykonawcy 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, który nie spełnia warunków 

uczestnictwa w postępowaniu, określonych w punkcie IV, a jego oferta zostanie odrzucona.  

VI. Termin realizacji szkolenia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w okresie: do 15 grudnia 2020 r. 

VII. Miejsce realizacji szkolenia 

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. 

 



 

VIII. Opis kryteriów wyboru oferty i obliczania punktacji 

1. Opis kryteriów wyboru oferty 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych  

w postępowaniu. Ocenie według kryteriów wyboru ofert poddane zostaną jedynie oferty 

niepodlegające odrzuceniu. 

Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi,  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami: 

 Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1. Cena wykonania zamówienia 50 

2. Doświadczenie Wykonawcy 50 

 Maksymalna liczba punktów łącznie 100 

 

Kryterium „Cena wykonania zamówienia”: 

Wykonawca określa cenę netto oraz brutto w złotych polskich, przy czym za cenę wykonania 

zamówienia uważa się cenę brutto. 

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym ewentualne składki 

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) i musi być podana cyfrowo. Wykonawcy usługi nie 

przysługuje zwrot kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych, ani żadnych innych kosztów 

dodatkowych związanych z wykonaniem usługi. 

Środki wydatkowane na szkolenie pochodzą w 100 % ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o 

finansach publicznych, w związku z tym istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT 

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

Dla przyjętego kryterium „Cena wykonania zamówienia” przyznaje się punkty według następującego 

wyliczenia: 

Cn 
C = -------------------- x 50 

 Cbo 

 
gdzie: 



 

C - liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium 

     Cn- najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

Cbo -  cena brutto badanej oferty 

Maksymalna możliwa do osiągnięcia liczba punktów w niniejszym kryterium wynosi 50 pkt. 

Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”: 

Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” w prowadzeniu szkoleń – dotyczących prowadzenia  

i facylitacji szkoleń online oceniane będzie pod kątem liczby  przeprowadzonych szkoleń przez 

Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający przyzna punkty na podstawie wykazanej przez Wykonawcę liczby szkoleń, w następujący 

sposób: 

5 szkoleń – warunek uczestnictwa w postępowaniu 

6 szkoleń – 10 punktów 

7 szkoleń – 20 punktów 

8 szkoleń – 30 punktów 

9 szkoleń – 40 punktów 

10 i więcej szkoleń – 50 punktów 

Doświadczenie Wykonawca wykazuje w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego poprzez podanie 

podmiotu, dla którego szkolenie było zrealizowane (pełna nazwa), liczby szkoleń oraz terminu 

realizacji szkoleń. Wykonawca wypełnia ww. tabele i podpisuje je przez osobę/osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Liczbę przeprowadzonych szkoleń przez min. jednego max. dwóch trenerów sumuje się  

i następnie dzieli przez ich łączną ilość według następującego wzoru: 

Sz1+Sz2 
Dn = ---------------------- 

   min. 1 – max. 2 
gdzie:  

Dn - liczba szkoleń wykazana w badanej ofercie 

Sz - liczba przeprowadzonych szkoleń przez szkoleniowca (Sz1 – Szkoleniowiec 1, Sz2 – 

Szkoleniowiec 2) 

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie danych przedstawionych w ofercie według 

następującego wyliczenia: 

 



 

      Dbo 

D = ------------ x 50 
     Dn 

gdzie: 

        D liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium ”Doświadczenie Wykonawcy” 

        Dbo liczba przeprowadzonych szkoleń wykazana w badanej ofercie 

        Dn najwyższa wykazana liczba przeprowadzonych szkoleń spośród badanych ofert 

 

Maksymalna możliwa do osiągnięcia liczba punktów w niniejszym kryterium wynosi 50 pkt. 

2. Opis obliczenia punktacji i wybór najkorzystniejszej oferty 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów według 

poniższego wzoru: 

P = C + D 

gdzie:  

P - oznacza całkowitą liczbę punktów przyznanych ofercie 

C - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Cena wykonania zamówienia” (maks. 50 pkt.)  

D - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy (maks. 50 pkt.) 

 

Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100 pkt. 

IX. Opis sposobu przygotowania, forma i termin złożenia oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową 

(www.platformazakupowa.pl) w terminie do 27.11.2020 roku do godz. 23:59. 

3. Do oferty załącza się skan dokumentu lub link do aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 

ewidencji, z którego wynikać będzie, iż Wykonawca został wpisany do właściwego rejestru (np. KRS, 

CEIDG).   

4. Wszelkie wymagane dokumenty Wykonawca załącza w formie skanów podpisanych przez 

Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

5. Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty skanu 

pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

X. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela: 



 

1) Olimpia |Piłat-Pawlak, e-mail: olimpia.pilat-pawlak@rops.poznan.pl 

 

XI. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 

w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

uczestnictwa w postępowaniu. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

5. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi zgodnie z procedurą 

wyboru. 

6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert. 

7. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

8. W toku realizacji zamówienia Zamawiający nie dopuszcza zmiany osób prowadzących szkolenie, 

z wyjątkiem sytuacji spowodowanej: 

a) chorobą osoby prowadzącej szkolenie, potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, 

b) śmiercią osoby prowadzącej szkolenie, potwierdzoną dokumentem USC, 

c) nieobecnością osoby prowadzącej szkolenie spowodowaną wezwaniem organu administracji 

publicznej lub sądu, potwierdzoną stosownym dokumentem. 

W tych szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę prowadzącego szkolenie 

pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje nie niższe niż osoba, 

którą zastępuje. Zmiana taka może się odbyć jedynie za zgodą Zamawiającego. 

9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy informacji, dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie 

podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

mailto:olimpia.pilat-pawlak@rops.poznan.pl


 

12. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu zamówienia przez 

Wykonawcę oraz po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury 

w terminie nieprzekraczającym 20 grudnia 2020 roku. 

Dane do rachunku/faktury: 

Województwo Wielkopolskie 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

NIP: 778-13-46-888 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

  

XII. Klauzula informacyjna 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych 

realizując swoje zadania statutowe jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. (61) 85 67 300, fax (61) 85 15 635, e-mail: 

rops@rops.poznan.pl, www.rops.poznan.pl. 

Podstawa prawna i cele przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie realizowanie przez nas obowiązków 

ustawowych oraz nałożonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadań w oparciu 

o przepisy prawa i w granicach prawa. 

W tym przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego (też zapytania ofertowego), w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia 

i rozliczenia umowy oraz archiwizacji. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę Państwa praw w związku z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych jest tak zwane RODO czyli rozporządzenie 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, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku. 



 

Rozporządzenie RODO pozwala nam przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy: 

a. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych; 

b. zawieracie Państwo z nami umowę; 

c. wykonujemy obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa lub wykonujemy 

zadanie publiczne.  

Będąc jednostką administracji publicznej, przetwarzamy Państwa dane osobowe w takim zakresie, 

jakim jest to przewidziane przepisami prawa. Często konsekwencją odmowy podania danych będzie 

niemożność wykonania przez nas zadania na Państwa rzecz lub zawarcia z Państwem umowy. 

Tam, gdzie wymagana jest Państwa zgoda, zawsze o nią prosimy. Możecie Państwo wycofać swoją 

zgodę w dowolnym momencie. 

Szczegółową podstawą prawną jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa 

w postępowaniu oraz przepisy prawa: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (też postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy). 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym w zakresie niezbędnym 

do wykonania naszych obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy, ZUS). Państwa dane osobowe mogą być 

powierzane również podmiotom wspierającym urząd w zakresie obsługi teleinformatycznej, 

technicznej oraz nadzorującym nas (m.in. kontrole i audyty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego). Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem mogą być przekazane innym 

podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego 

jest jawne (m.in. art. 8 i 96 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji 

międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych. 

Ochrona Państwa praw oraz Inspektor Ochrony Danych 

W ramach ochrony swoich praw, mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych i przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Państwa dane osobowe 



 

są przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w szczególności Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się telefonicznie 

- (61) 85 67 340 lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 

danych osobowych. 

Przetwarzanie Państwa danych w projektach europejskich 

Wypełniając swoje zadania ustawowe, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje 

również wiele projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zasady przetwarzania 

Państwa danych osobowych mogą być regulowane odmiennie. 

XIII. Załączniki  

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 – Wykaz Doświadczenia 


