
Hrubieszów, dn. 07.05.2021 r. 
 
MOPS.2202.1.3.2021 

Wg. rozdzielnika 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.2019.2019 r. z dnia 2019.10.24) – 
zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania Ustawy PZP z dnia 11 września 2019r. 
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń dla 8  uczestników projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli 
włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa‟ 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie realizujący projekt „Równe szanse na rynku pracy, czyli 
włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne 
włączenie, zaprasza do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń dla 8 uczestników projektu.  
 
1. Nazwa i adres zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie 
Adres siedziby:  ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów 
NIP: 9191254985 
REGON: 006051458 
Numer faksu: 846965560 
Adres e-mail: hrubieszow@ops.pl 
Adres strony www: http://hrubieszow.naszops.pl/ 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 szkoleń grupowych dla uczestników 
projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”. 
Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje w następującej tematyce (zakresie) 
(zgodniej z IŚR danego uczestnik projektu):   
 
a)pracownik gospodarczy z elementami obsługi urządzeń do pielęgnacji zieleni – dla 4 osób w grupie, 

 
b)pracownik biurowy z elementami OFFICE, poczty elektronicznej, wyszukiwarki www – dla 3 osób w grupie . 
 
Opis szczegółowy 
 
a)pracownik gospodarczy z elementami obsługi urządzeń do pielęgnacji zieleni 
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  dla 4 osób w 
zakresie: „pracownik gospodarczy z elementami obsługi urządzeń do pielęgnacji zieleni” dla osób wykluczonych (w 
tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 r.ż. z terenu 
Miasta Hrubieszowa będących klientami MOPS w Hrubieszowie. 
 
Szkolenie będzie finansowane  w całości ze środków publicznych. 
 
Program zajęć teoretycznych i praktycznych obejmuje 120 godzin na każdego uczestnika szkolenia (zegarowych –  
60 minut) – w tym co najmniej 70 godzin zajęć praktycznych.  Plan nauczania powinien obejmować nie mniej niż 
25 godzin zegarowych  w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 
Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze na terenie miasta Hrubieszów. 
 



Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych 
nieskomplikowanych prac naprawczych w budynku i wokół budynku oraz pielęgnacji terenów zieleni,  
umiejętności z zakresu organizacji pracy pracownika gospodarczego tj. obsługi urządzeń oraz sprzętu używanego 
w pracach gospodarczo-porządkowych. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku niezależnym od 
Zamawiającego. W razie wystąpienia powyższej okoliczności Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, 
które będzie iloczynem faktycznej liczby uczestników szkolenia oraz jednostkowego kosztu szkolenia określonego 
w ofercie Wykonawcy. 
 
 
Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne: 
- filmy instruktażowe; 
- prezentacje multimedialne; 
- pisma specjalistyczne, rzutnik multimedialny, laptop; 
- opracowania autorskie trenera / trenerów; 
- preparaty, narzędzia i przybory stosowane przy pracach ogrodowych i pracach w budynku. 
 
Informacje dodatkowe 
Szkolenie należy zakończyć egzaminem wewnętrznym - pisemnym lub ustnym w postaci rozmowy oceniającej 
sprawdzającej wiedzę i umiejętności oraz praktycznym w postaci podstawowej obsługi sprzętu gospodarczego. 
Pytania na egzamin należy przygotować w oparciu o wcześniejszy materiał szkoleniowy. 
 
Uczestnikowi z pozytywnym wynikiem egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności należy wydać 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawierający opis 
efektów uczenia się). 
 

Minimalna tematyka zajęć Teoria Praktyka 

Przepisy BHP. Organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z 
przepisami BHP 

x 
 

Pierwsza pomoc przedmedyczna x x 

Elementy prawa w tym prawo budowlane x 
 

Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych x x 

Nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi x x 

Instalacje odgromowe. Czynności kontrolne kominiarza x x 

Eksploatacja urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodnokanalizacyjnych 
dokonywanie drobnych napraw 

x x 

Wykonywanie prac awaryjnych x x 

Konserwacja pomieszczeń i sprzętu x x 

Problematyka utrzymania czystości x x 

Sprzątanie utrzymanie porządku i prace porządkowe x x 

Prace ogrodnicze, w tym pielęgnacja zieleni, nasadzanie x x 

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja (rodzaje środków chemicznych) x x 

Usuwanie skutków jesieni i zimy x x 

Zasadny segregacji śmieci, odpadów, utylizacji x x 

 
Wykonawca zobowiązany jest: 

1) prowadzić szkolenie wyłącznie z udziałem osób skierowanych przez Zamawiającego (nie dopuszcza się 
dołączania do grupy innych uczestników), 

2) zapewnić uczestnikom szkolenia: 



a) do zajęć teoretycznych: salę wykładową wyposażoną w co najmniej 4 stanowiska dla uczestników 
szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe – co najmniej skrypt, notes, długopis, 
itp., które przejdą na własność uczestnika szkolenia, 

b) do zajęć praktycznych:  

 niezbędny sprzęt umożliwiający realizację przedmiotowego szkolenia - w stanie technicznym 
zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia, 

 odzież i obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeprowadzenia 
szkolenia dla wszystkich uczestników, która po zakończeniu szkolenia przejdzie na własność 
uczestników szkolenia, 

 nawozy oraz maszyny, urządzenia i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej 
szkolenia, 

 sprzęt i narzędzia wykorzystywane przy realizacji szkolenia muszą posiadać stosowne atesty, 
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia, o ile są one wymagane przepisami prawa, 

 każdy uczestnik musi mieć swobodny dostęp, możliwość korzystania i pracy na sprzęcie oraz 
materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia, 

 w przypadku skierowania do odbycia szkolenia osób niepełnosprawnych Zamawiający przekaże 
Wykonawcy stosowne informacje. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania dotyczące 
dostępności sprzętu dla wskazanych osób niepełnosprawnych, 

c) pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą: 

 być przestronne i przewiewne,  

 być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,  

 posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne,  

 posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia, umożliwiające wykonywanie notatek, 

 być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego 
przedmiotem zamówienia (m.in. urządzenia audiowizualne – laptop, rzutnik multimedialny, itp.), 

 posiadać zaplecze socjalne i sanitarne, 

3) zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi szkolenia, a 
także potwierdzonych stosownym dokumentem – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą 
Zamawiającego może nastąpić zmiana osób prowadzących szkolenie, 

4) posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy 
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  

5) w każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom poczęstunek, na który składają się: 
a) serwis kawowy - kawa sypana i rozpuszczalna, herbata w torebkach: jeden rodzaj herbaty czarnej i 

jeden rodzaj herbaty owocowej, gorącą wodę do kawy i herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby 
uczestników), naczynia jednorazowe – kubki i mieszadełka (nie mniej niż po 2 sztuki na osobę), cukier w 
saszetkach jednorazowych (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach 
jednorazowych 10g (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), serwetki jednorazowe; mieszanka ciastek (w tym 
ciastka kruche, maślane, wafelki, biszkoptowe z galaretką), woda mineralna gazowana i niegazowana w 
butelkach plastikowych zakręcanych (nie mniej niż 1,5 litra wody na osobę); serwis kawowy powinien 
być dostępny minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania zajęć teoretycznych; 
w/w produkty muszą być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowe muszą posiadać atest PZH. 

b) gorący posiłek – obiad składający się z pierwszego dania (zupa) i drugiego dania; Drugi danie składa się 
z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, 
makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g 
(minimalna gramatura 1 porcji drugiego dania wynosi 400 g). Wykonawca zapewni posiłki 
wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki. 
Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz 
surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g). Posiłek 
powinien być lekkostrawny, przygotowany z surowców wysokiej jakość, świeżych, naturalnych, 
małoprzetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, 
barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu 
instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. Ciepły posiłek musi być 
wyporcjowany dla każdego uczestnika/uczestniczki i podany na ciepło. 

c) produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy żywieniowe 
oraz sanitarno – epidemiologiczne. 

6) zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki zgodne z zasadami BHP, 



7) przeprowadzić wśród uczestników zajęć ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu szkolenia,  m.in. na 
podstawie formularza ankiety oceniającej, oraz przedłożenie jej wyników Zamawiającemu,  

8) opracować program szkolenia obejmujący tematy zajęć edukacyjnych (każde z zagadnień musi zawierać opis 
treści – kluczowe punkty szkolenia) z podziałem godzinowym na teorię i praktykę oraz przekazać 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy celem  zatwierdzenia, 

9) przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy - harmonogram planowanych do realizacji 
zajęć celem zatwierdzenia, 

10) pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie zajęć – przed 
ich dokonaniem,  

11) w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – pisemnie informować 
Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także  o propozycji zmian w 
harmonogramie, wynikających  z odwołania zajęć, 

12) dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy wzór zaświadczenia jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu 
szkolenia; 

13) prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z: 
a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć  edukacyjnych oraz listę 

obecności zawierającą imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia - listę 
obecności należy przekazywać Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca wraz z rachunkiem;  

b) imiennej listy, na której uczestnik szkolenia potwierdzi otrzymanie materiałów dydaktycznych na koniec 
każdego miesiąca wraz z rachunkiem;  

c) protokołu i karty oceny z efektów kształcenia i egzaminu końcowego; 

14) prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i 
uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika 
szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia 
i datę wydania zaświadczenia; 

15) wystawić zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez  uczestników, zawierające, o ile przepisy odrębne nie 
stanowią inaczej:  

a) numer z rejestru; 
b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
c) nazwę  instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; 
d) formę i nazwę szkolenia; 
e) okres trwania szkolenia; 
f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 
g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych wraz z opisem efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w trakcie szkolenia i zgodnych z ustalonymi 
dla danej kwalifikacji wymaganiami; 

h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; 

16) niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o: 
a) nie zgłaszaniu się uczestników; 
b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; 
c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 

17) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące dokumenty: 
a) dziennik zajęć; 
b) imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia); 
c) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; 
d) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać odbiór cateringu (w każdym dniu 

szkolenia); 
e) zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia; 
f) ankiety oceniające przeprowadzone wśród uczestników szkolenia; 

18) przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją niniejszej 
umowy, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy,  zgodnie  z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 14 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 (Dz. U. UE.L nr 119), zwanego dalej RODO. 

 
b)pracownik biurowy z elementami OFFICE, poczty elektronicznej, wyszukiwarki www   
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  dla 4 osób w 
zakresie: „pracownik biurowy z elementami Office, poczty elektronicznej, wyszukiwarki www” dla osób 
wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
powyżej 18 r.ż. z terenu Miasta Hrubieszowa będących klientami MOPS w Hrubieszowie.  
 
Szkolenie będzie finansowane  w całości ze środków publicznych. 
 
Program zajęć teoretycznych i praktycznych obejmuje 120 godzin na każdego uczestnika szkolenia (zegarowych –  
60 minut) – w tym co najmniej 70 godzin zajęć praktycznych. Plan nauczania powinien obejmować nie mniej niż 
25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 
Szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze na terenie miasta Hrubieszów. 
 
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych zasad 
funkcjonowania biura firmy i organizacji pracy z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz umiejętności w 
zakresie obsługi programu Office ( w tym Word, Excel) obsługi poczty elektronicznej, obsługi wyszukiwarki stron 
www.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku niezależnym od 
Zamawiającego. W razie wystąpienia powyższej okoliczności Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, 
które będzie iloczynem faktycznej liczby uczestników szkolenia oraz jednostkowego kosztu szkolenia określonego 
w ofercie Wykonawcy. 
 
Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne: 
- filmy instruktażowe; 
- prezentacje multimedialne; 
- pisma specjalistyczne, rzutnik multimedialny, laptop; 
- opracowania autorskie trenera / trenerów; 
 
Informacje dodatkowe 
Szkolenie należy zakończyć egzaminem wewnętrznym - pisemnym lub ustnym w postaci rozmowy oceniającej 
sprawdzającej wiedzę i umiejętności oraz praktycznym w postaci podstawowej obsługi sprzętu komputerowego i 
biurowego . Pytania na egzamin należy przygotować w oparciu o wcześniejszy materiał szkoleniowy. 
 
Uczestnikowi z pozytywnym wynikiem egzaminu sprawdzającego wiedzę należy wydać zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia (dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawierający opis efektów uczenia się). 
 

Minimalna tematyka zajęć Teoria Praktyka 

Pierwsza pomoc przedmedyczna x x 

ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ 
- charakterystyka pracy biurowej 
- współpraca z szefem 
- organizacja pracy w sekretariacie 
- zadania sekretariatów 
- przyjmowanie interesantów 
- przyjmowanie i łączenie telefonów 
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji 
- ochrona danych osobowych 

x  

PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BIUREM 
- informacja jako główny efekt pracy biurowej 

x  



- sieć komputerowa 
- poczta elektroniczna 
- telefony 
- nośniki informacji 

ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 
- komunikacja werbalna i niewerbalna 
- prezentujemy siebie 
- elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania 
- bariery porozumiewania się: zewnętrzne i wewnętrzne 

x  

KULTURA ZAWODU 
- image pracownika biurowego 
- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady 
ubioru panów i pań– pracowników biurowych, sposób poruszania się, sposób 
zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż, 
- savoir-vivre w relacjach międzyludzkich: punktualność, witanie się, przedstawianie 
- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego 
- kontakty z kolegami i przełożonymi 
- patologiczne zjawiska w miejscu pracy 
- konflikty i ich rozwiązywanie 
- kształtowanie stosunków interpersonalnych – zasady dobrego zachowania 

x  

ZAGADNIENIA PRAWNE PRAWO - PRACY 
- prawa i obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy 
- prawa i obowiązki pracownika określone w Kodeksie pracy 
- szkolenia w zakresie bhp 

x  

OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH 
- klasyfikacja środków technicznych pracy biurowej 
- komputery 
- fax, ksero, skaner, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne i inne – szczegółowa 
charakterystyka i ich obsługa 

x x 

OBSŁUGA KOMPUTERA 
Praktyczna obsługa komputera: Word, Excel, Outlook, Internet 
1) Word: 

a) klawiatura komputera 
b) uruchomienie programu, okno początkowe 
c) plik, folder 
d) ustawienie strony 
e) Funkcje Worda: 
f) Edycja 
g) Widok 
h) Wstaw między wierszami 
i) Czcionka: rozmiar, styl czcionki 
j) Format tekstu: wyrównanie do prawej, justowanie, wyrównanie do lewej, 

wyśrodkowanie, pogrubienie, kursywa, podkreślenie 
k) Kolumny 
l) Tabulatory 
m) Kierunek tekstu 
n) Zmienianie wielkości liter 
o) Adresowanie i drukowanie kopert 
p) Tabela: funkcje, scalanie, wklejanie i usuwanie wierszy i kolumn 
q) Paski narzędzi 
r) Wykresy: rodzaje wykresów, wstawianie danych 
s) Numerowanie stron 

 
 
2) Excel 

a) Omówienie podstawowych funkcji Excela 

x x 



- kolumny 
- wiersze 
- funkcje matematyczne 
- wykresy 
- tabele 

b) Formatowanie arkusza 
c) Funkcje matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym: 

- obliczenia 
- funkcja sumy 
- funkcja odejmowania 
- funkcja mnożenia 
- funkcja dzielenia 
- średnia arytmetyczna 
- minimalna 
- maksymalna 

d) Wstawianie komentarzy do komórek, wstawianie kolorów oraz ramki 
 
2) Wyszukiwarki multimedialne: 

a) Katalogi tematyczne stron www 
b) Domeny internetowe: 

. edu – podmioty związane z edukacją 

. com – instytucje komercyjne, przedsiębiorstwa, firmy 

. org – organizacje niekomercyjne 

. net – firmy powiązane z Internetem 

. gov – instytucje rządowe 
c) Wyszukiwanie informacji w internetowych bazach danych 
d) Inne możliwości wykorzystania Internetu: forum dyskusyjne 
e) Czym jest Internet i jak z niego korzystać 
f) Przeglądarka internetowa 
g) Linki (odsyłacze) 
h) Strony www. 

 
3) Omówienie programu Qutlook: 
- Poczta: podstawy pracy z pocztą, odbieranie wiadomości pocztowej, odpowiedź na 
list, przesłanie listu innemu adresatowi, drukowanie wiadomości, tworzenie 
wiadomości, adresowanie wiadomości, zapisywanie kopii roboczych, formatowanie 
listów, wstawianie załączników do wiadomości, oznaczanie wiadomości 
- Kontakty: tworzenie nowego kontaktu, edycja kontaktu, tworzenie bazy kontaktów, 
usuwanie kontaktu 
- Kalendarz: terminy i wydarzenia, planowanie terminów, edycja terminów, usuwanie 
terminu, planowanie wydarzeń 
- Zadania: tworzenie zadania 
- Notatki: 

 
Wykonawca zobowiązany jest: 

1) prowadzić szkolenie wyłącznie z udziałem osób skierowanych przez Zamawiającego (nie dopuszcza się 
dołączania do grupy innych uczestników), 

2) zapewnić uczestnikom szkolenia: 
a) do zajęć teoretycznych: salę wykładową wyposażoną w co najmniej 4 stanowiska dla uczestników 

szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe – co najmniej skrypt, notes, długopis, 
itp., które przejdą na własność uczestnika szkolenia, 

b) do zajęć praktycznych:  

 niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy umożliwiający realizację przedmiotowego szkolenia - w 
stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia, 

 sprzęt wykorzystywany przy realizacji szkolenia musi posiadać stosowne atesty, aprobaty 
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia, o ile są one wymagane przepisami prawa, 



 każdy uczestnik musi mieć swobodny dostęp, możliwość korzystania i pracy na sprzęcie oraz 
materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia, 

 w przypadku skierowania do odbycia szkolenia osób niepełnosprawnych Zamawiający przekaże 
Wykonawcy stosowne informacje. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania dotyczące 
dostępności sprzętu dla wskazanych osób niepełnosprawnych, 

c) pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą: 

 być przestronne i przewiewne,  

 być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,  

 posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne,  

 posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia, umożliwiające wykonywanie notatek, 

 być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego 
przedmiotem zamówienia (m.in. urządzenia audiowizualne – laptop, rzutnik multimedialny, itp.), 

 posiadać zaplecze socjalne i sanitarne, 

3) zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi szkolenia, a 
także potwierdzonych stosownym dokumentem – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą 
Zamawiającego może nastąpić zmiana osób prowadzących szkolenie, 

4) posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy 
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  

5) w każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom poczęstunek, na który składają się: 
a) serwis kawowy - kawa sypana i rozpuszczalna, herbata w torebkach: jeden rodzaj herbaty czarnej i 

jeden rodzaj herbaty owocowej, gorąca wodę do kawy i herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby 
uczestników), naczynia jednorazowe – kubki i mieszadełka (nie mniej niż po 2 sztuki na osobę), cukier w 
saszetkach jednorazowych (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach 
jednorazowych 10g (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), serwetki jednorazowe; mieszanka ciastek (w tym 
ciastka kruche, maślane, wafelki, biszkoptowe z galaretką), woda mineralna gazowana i niegazowana w 
butelkach plastikowych zakręcanych (nie mniej niż 1,5 litra wody na osobę); serwis kawowy powinien 
być dostępny minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania zajęć teoretycznych; 
w/w produkty muszą być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowe muszą posiadać atest PZH. 

b) gorący posiłek – obiad składający się z pierwszego dania (zupa) i drugiego dania; Drugi danie składa się 
z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, 
makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g 
(minimalna gramatura 1 porcji drugiego dania wynosi 400 g). Wykonawca zapewni posiłki 
wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki. 
Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz 
surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g). Posiłek 
powinien być lekkostrawny, przygotowany z surowców wysokiej jakość, świeżych, naturalnych, 
małoprzetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, 
barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu 
instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. Ciepły posiłek musi być 
wyporcjowany dla każdego uczestnika/uczestniczki i podany na ciepło. 

c) produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy żywieniowe 
oraz sanitarno – epidemiologiczne. 

6) zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki zgodne z zasadami BHP, 

7) przeprowadzić wśród uczestników zajęć ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu szkolenia,  m.in. na 
podstawie formularza ankiety oceniającej, oraz przedłożenie jej wyników Zamawiającemu, 

8) opracować program szkolenia obejmujący tematy zajęć edukacyjnych (każde z zagadnień musi zawierać opis 
treści – kluczowe punkty szkolenia) z podziałem godzinowym na teorię i praktykę oraz przekazać 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy program szkolenia do zatwierdzenia, 

9) przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy - harmonogram planowanych do realizacji 
zajęć, 

10) pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie zajęć – przed 
ich dokonaniem,  

11) w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – pisemnie informować 
Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także  o propozycji zmian w 
harmonogramie, wynikających  z odwołania zajęć, 



12) dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy wzór zaświadczenia jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu 
szkolenia; 

13) prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z: 
a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć  edukacyjnych oraz listę 

obecności zawierającą imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia - listę 
obecności należy przekazywać Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca wraz z rachunkiem;  

b) imiennej listy, na której uczestnik szkolenia potwierdzi otrzymanie materiałów dydaktycznych na koniec 
każdego miesiąca wraz z rachunkiem; 

c) protokołu i karty oceny z efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego; 

14) prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i 
uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika 
szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia 
i datę wydania zaświadczenia; 

15) wystawić zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez  uczestników, zawierające, o ile przepisy odrębne nie 
stanowią inaczej:  

a) numer z rejestru; 
b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
c) nazwę  instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; 
d) formę i nazwę szkolenia; 
e) okres trwania szkolenia; 
f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 
g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych wraz z opisem efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w trakcie szkolenia i zgodnych z ustalonymi 
dla danej kwalifikacji wymaganiami; 

h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; 

16) niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o: 
a) nie zgłaszaniu się uczestników; 

b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; 
c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 

17) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące dokumenty: 
a) dziennik zajęć; 

b) imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia); 
c) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych; 
d) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać odbiór cateringu (w każdym dniu 

szkolenia); 
e) zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia; 
f) ankiety oceniające przeprowadzone wśród uczestników szkolenia; 

18) przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją niniejszej 
umowy, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy,  zgodnie  z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 14 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 (Dz. U. UE.L nr 119), zwanego dalej RODO. 

 
3. Termin wykonania zamówienia: 
Wykonawca będzie świadczył usługę w terminie od podpisania umowy do 30 września 2021r. 
 
UWAGA: Wszelkie zmiany Umowy wymagać będą porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
4. Warunki jakie winien spełniać wykonawca w celu uzyskania zamówienia: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące  kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
 



Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji 
szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U.2020.1409 t.j. z dnia 2020.08.18).  
 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o którym mowa powyżej, poprzez złożenie oświadczenia o posiadaniu 
aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Formularzu Ofertowym. 
 
5. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny 
Oferty spełniające wymogi Zamawiającego dla szkolenia a i b oceniane będą na podstawie kryterium: 
1) cena brutto -100 %; 
 
6. Miejsce i termin składania ofert 
1) Termin składania ofert: do 13.05.2021 r. do godziny 14.00 
2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
3) Ofertę należy złożyć: 

a) w siedzibie Zamawiającego (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 15, 22-500 
Hrubieszów): osobiście, bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w formie 
dokumentu podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy; 
lub 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej – przesłanie skanu oferty podpisanej przez osobę/y 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - na adres email: hrubieszow@ops.pl  

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu. 
5) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1) Wykonawca określi cenę w PLN. 
2) Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę. 
3) Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować 
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08) ten rodzaj 
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie umowy groziłoby 
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W 
związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia. 

5) Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszelkie koszty 
towarzyszące wykonaniu zamówienia związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, tj. należne podatki, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi, ubezpieczenia, 
przygotowanie i wydruku materiałów związanych z przedmiotem zamówienia, przeniesienie autorskich 
praw majątkowych do wytworzonej przez Wykonawcę dokumentacji mającej charakter utworu w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych itp., z uwzględnieniem ewentualnych 
upustów i rabatów, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również 
należne zaliczki na podatek oraz składki obowiązkowe dla Wykonawcy i Zamawiającego, jakie zamawiający 
zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po 
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stronie zamawiającego tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez 
konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

 
8. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

1)  w sprawach procedury wyboru wykonawców i opisu przedmiotu zamówienia -Justyna Krawczyk tel 84 696 55 
60 

 
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1) Zamawiający informuje, jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@hrubieszow.ops.pl; 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz w celu archiwizacji. 

4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych oraz  art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

5) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, 8a, oraz art. 96 ust. 3, 3a oraz  3b ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” - wykonawcy, wszyscy zainteresowani,  a także 
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

6) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 
15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również 
Wykonawców, którzy złożyli oferty  i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 
Wykonawcami umowy). 

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w 
przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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, prawo sprostowania danych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników), ograniczenia przetwarzania (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

10) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu. 

13)  Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

14) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO. 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT


 
10. Postanowienia końcowe 

1)  Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania 
ofert, z zastrzeżeniem odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego - 
przekazując informację Wykonawcom którym zostało przekazane zaproszenie do składania ofert. 

2)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 
3)  Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych. 
4)  Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty przez Wykonawców nie stanowi zawarcia umowy. 
5) W przypadku gdy Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania uchyla się od zawarcia 

umowy na wykonanie tego zadania Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była 
kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania. 

6)   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny / Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08 /. 

7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy 
 
Rozdzielnik: 
1) BUSINESS CITY Sp. z o.o. ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin, mail. biuro@bcity.pl  
2) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, mail: zdz@zdz.lublin.pl 
3) Centrum Szkoleniowo Doradcze, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów, mail: 
csd.hrubieszów@o2.pl 
4) Optimal Select Jolanta Stec - Stelmasik  ul. C.K. Norwida 1, 37 – 550 Radymno, mail: optimalselect@gmail.com  
 
 
 
                                                                                                                                                        Zastępca Kierownika MOPS 

                                                                                                                                                             Justyna Krawczyk

mailto:optimalselect@gmail.com


                                                                                                                                                

FORMULARZ OFERTOWY 
DANE OFERENTA: 
Nazwa: ………………………………. 
Adres:…………………………… 
Telefon: ……………………Fax………………………….. 
email: ………………………. 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ………………………. 
  
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie 
  
 

OFERTA 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń grupowych dla 
uczestników projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców 
Hrubieszowa‟ składam/y niniejszą ofertę na wykonanie Części a i b zamówienia następującej treści: 
 
1. Oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 
 
Cena brutto: ……………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………….) 
 
 
 
Z czego: 
 

Lp. Usługa 
Wartość 

jednostkowa netto 
[PLN] 

Liczba 
uczestników 

szkolenia 

Wartość netto 
[PLN] 

[5=3*4] 
 

1 2 3 4 5 

1) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
„pracownik gospodarczy z elementami 
obsługi urządzeń do pielęgnacji zieleni” – dla 
4  osób 

  4   

2) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
„pracownik biurowy z elementami Office, 
poczty elektronicznej, wyszukiwarki www ” – 
dla 4 osób 

  4   

RAZEM wartość brutto [PLN]   

 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz 
zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie przeze mnie wykonany w terminie wskazanym w zapytaniu 
ofertowym. 

4. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



5. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania aktualnego wpisu do 
rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy ze względu na siedzibę 
instytucji szkoleniowej. Numer ewidencyjny pod którym jest zarejestrowana Firma w RIS: 
……………………………..………..…….. (należy wpisać odpowiedni nr ewidencyjny w rejestrze). 

6. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[2] 

 
 
 
 
 
 
…………………………………                                                                       …………………………………………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                   (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  

woli w imieniu wykonawcy) 
 

 
[1]     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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1). 
[2]     W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (poprzez usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 


