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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

Rzeszów, 02.06.2014 r. 
Zamawiający: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
Rynek 16/1 
35-064 Rzeszów 
tel. 17 852 85 26 
e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 
 

 
 

Zapytanie ofertowe 
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 

 
 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego 
przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, prosimy o składanie ofert na usługę kompleksowej organizacji 
szkolenia dla osób rezygnujących z działalności rolniczej lub planujących założyć własną działalność 
gospodarczą do 2014 r. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,  
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1 w ramach realizowanego projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most 
Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu 
„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” z zachowaniem zasady konkurencyjności. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia dla osób rezygnujących  
z działalności rolniczej lub planujących założyć własną działalność gospodarczą do 2014 r., dla 
grupy 45 osób. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Termin szkolenia – od dnia 17 czerwca 2014 r. - najpóźniej do dnia 18 lipca 2014 r., 
b) Czas trwania szkolenia – 1 dzień (6 - 7 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna - 45 min.)), 
c) Miejsce – woj. podkarpackie (maksymalnie do 30 km od granic miasta Rzeszowa), 
d) Adresaci szkolenia – osoby rezygnujące z działalności rolniczej lub planujące założyć 

własną działalność gospodarczą do 2014 r., (45 osób) z województwa podkarpackiego. 
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e) Wykonawca zobowiązuje się do: 

 Przeprowadzenia rekrutacji uczestników szkolenia (45 osób) z województwa 
podkarpackiego, w tym: skutecznego poinformowania zainteresowanych szkoleniem  
o rozpoczęciu rekrutacji, o programie szkolenia, o warunkach uczestnictwa w sposób 
najbardziej odpowiedni dla danej grupy adresatów. Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej wykonawcy oraz przekazanie jej do Zamawiającego. Formularz zgłoszeniowy 
powinien być zamieszczony na wzorze papieru firmowego zgodnym z Księgą identyfikacji 
wizualnej SPPW (dostępna na stronie www.programszwajcarski.gov.pl); 

 Przeprowadzenia szkolenia dla uczestników, w tym zapewnienie ekspertów, 
udokumentowanie uczestnictwa listą obecności oraz dokumentacją fotograficzną; 

 Przygotowania programu szkolenia o preferowanej tematyce: Podejmowanie działalności 
gospodarczej dla osób rezygnujących z działalności rolniczej lub planujących założyć 
własną działalność gospodarczą do 2014 r.; Turystyka wiejska jako alternatywne źródło 
dochodu dla osób rezygnujących z działalności rolniczej lub planujących założyć własną 
działalność gospodarczą do 2014 r. lub Działalność gospodarcza krok po kroku dla danej 
grupy adresatów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego; 

 Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia na wzorze prezentacji 
PowerPoint zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej SPPW (dostępna na stronie 
www.programszwajcarski.gov.pl); 

 Zapewnienia pomieszczenia dla 45 osób z wyposażeniem tj. rzutnik, ekran, laptop;  

 Zapewnienie dostępu sanitariatu; 

 Zapewnienie serwisu kawowego podczas trwania szkolenia (kawa/herbata, woda 
mineralna, ciastka); 

 Zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia, tj. obiad dwudaniowy + 
kawa/herbata, woda mineralna. 

 
Oferent winien w całości zrealizować zapytanie ofertowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych  
i wariantowych. 
 
Każde działanie powinno być odpowiednio udokumentowane. Zamawiający ma prawo 
uczestnictwa w szkoleniu, wglądu w dokumenty oraz sprawdzenia zgodności dokumentów ze 
stanem faktycznym. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego: braku prowadzenia zajęć w terminie ujętym w 
programie, prowadzeniem zajęć przez inne osoby niż zgłoszone Zamawiającemu, prowadzeniem 
zajęć niezgodnie w ustaloną tematyką, innej liczby uczestników na zajęciach niż na liście obecności 
czy też zestawieniu rekrutacyjnym, nieotrzymania przez uczestników materiałów, wyżywienia, 
Zamawiający zażąda wyjaśnień na piśmie. W przypadku niewiarygodnych wyjaśnień lub też 
powtarzających się sytuacji Zamawiający może odstąpić od realizacji części umowy lub całości 
wypowiadając umowę natychmiastowo. Za czynności, które nie zostały wykonane lub zostały 
wykonane nie zgodnie ze specyfikacją nie należy się zapłata. 
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom. 

http://www.programszwajcarski.gov.pl/
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do dnia 18 lipca 2014 r.  

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania i przedstawienia ostatecznego programu 
szkolenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

Posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia w organizacji szkoleń w ciągu ostatnich dwóch lat. 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 
 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- czytelnie podpisana.  
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
ewelina.n@procarpathia.pl, poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i 
Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub dostarczona osobiście 
do siedziby biura projektu do dnia 09.06.2014 r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.podkarpackiesmaki.pl 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
1. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia 12.06.2014 r. w oparciu  

o najkorzystniejszą cenowo ofertę i poinformowany drogą mailową.  
2. Wykonawca usługi zostanie poinformowany drogą mailową. 
3. Wynik najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

www.podkarpackiesmaki.pl 
 

IX. OCENA OFERT  
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto za usługę kompleksowej organizacji szkolenia.  
 
Cena – 100% 
 
Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 100 pkt. zaś pozostałe oferty otrzymają liczbę 
punktów proporcjonalną, wg wzoru: 

 

mailto:ewelina.n@procarpathia.pl
http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.podkarpackiesmaki.pl/


 

 

  4 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

Cena = 
Cena najniższa 

x 100 
Cena oferty badanej 

 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
 

X. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz pod numerem telefonu 17 852 85 26, 661 113 
291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik:  

1. Formularz ofertowy.  

 

mailto:ewelina.n@procarpathia.pl

