
 

 

 
„MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla 

gospodarki i rozwoju kraju”, nr POWR.03.01.00-00-K210/16 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Lublin, 07.03.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/MD/P/2017  

 

 

Dotyczy projektu: „MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej  

w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju” 

 

W ramach realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-K210/16 „MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji 

studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na realizacji 10-godzinnych zajęć 

dodatkowych o charakterze warsztatowym z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry 

symulacyjnej typu Business Play lub równoważnej 

 

Zamawiający:  

Politechnika Lubelska 

ul. Nadbystrzycka 38D 

20-618 Lublin  

 

I. Nazwa zamówienia  

Realizacja 10-godzinnych zajęć dodatkowych w charakterze warsztatowym z zakresu przedsiębiorczości 

z wykorzystaniem gry symulacyjnej typu Business Play lub równoważnej dla studentów I stopnia Wydziału 

Zarządzania w ramach realizacji projektu „MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki 

Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju” 

 

II. Wielkość zamówienia  

Zamówienie poniżej kwoty 30.000 EURO.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 10-godzinnych zajęć dodatkowych w charakterze warsztatowym 
z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjnej typu Business Play lub równoważnej  
(2 dni x 5 godz. i/lub 1 dzień x 10 godz.) dla każdej z 2 grup studentów I stopnia Wydziału Zarządzania, kierunku: 
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (1 godz. zajęć: 45 min.; 1 grupa: 
12osób), łącznie 20 godzin (Kod CPV: 80000000-4, Usługi edukacyjne i szkoleniowe) 

 

Zakres zajęć musi obejmować min. następujące treści: 

 zakładanie działalności gospodarczej w dowolnej formie organizacyjno-prawnej; 

 płynność́ finansowa,  

 analiza kosztowa, 

  źródła finansowania,  

 windykacja należności, 

 uproszczona księgowość́, 

 prawo pracy, 

 obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS, 

 obowiązki podatkowe przedsiębiorcy, 

 rekrutacja i zarzadzanie personelem, 

 obsługa klienta, 

 aktywna sprzedaż̇, 
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 negocjacje; komunikacja, 

 działania marketingowe 
 

Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, kompleksowo,  

bez konieczności dokonywania późniejszych prac dodatkowych i uzupełnień. 
 

IV. Zakres zadań dla Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem gry symulacyjnej typu Business Play lub równoważnej, 

2) zapewnienie kadry prowadzącej zajęcia (duet trenerski praktyków),  

3) zapewnienia bazy lokalowej na czas trwania zajęć, tj. sala wyposażona w odpowiedniej klasy sprzęt 

komputerowy, mieszcząca do 15 os. z odpowiednimi warunkami socjalnymi i bhp, dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych,  posiadająca zaplecze sanitarne, stoły, krzesła, komputer dla każdego uczestnika, 

rzutnik multimedialny z ekranem, tablicę flipchart/suchościeralną, bezprzewodowy dostęp do Internetu  

Wi-Fi oraz cateringu dla uczestników (min. jednodaniowy ciepły posiłek, kawa, herbata), 

4) zapewnienia licencji do gry typu „Business PLAY” lub równoważnej na czas trwania zajęć; 

5) zapewnienia materiałów warsztatowych dla uczestników zgodnych z tematyką zajęć wspomagających proces 

realizacji zajęć oraz porządkowanie i utrwalanie dostarczanej wiedzy oraz przekazania materiałów 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej, 

6) opracowania programu zajęć i dostarczenia programu przy podpisaniu umowy z Zamawiającym (program 

powinien zawierać min. temat zajęć, czas realizacji, metody i formy pracy, przewidywane efekty - nabywane 

kompetencje/umiejętności), 

7) opracowania sylabusa zajęć wg wzoru Zamawiającego i przedłożenia go do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć (wzór zostanie przekazany Wykonawcy,  

z którym zostanie podpisana umowa), 

8) sporządzania dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej (uzupełnianie dzienników zajęć oraz innych 

dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego). 
 

V. Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji zajęć: marzec 2017 r. – czerwiec 2017 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 

Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku (w godz. 8:00-20:00) i/lub w weekendy (w godz. 8:00–20:00). 

Szczegółowe terminy i godziny zajęć zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, z uwzględnieniem potrzeb  

i planów zajęć uczestników/uczestniczek projektu.  

O wszelkich zmianach w harmonogramie Wykonawca zostanie poinformowany, z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem. 

 

VI. Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące Wykonawców:  

1. Wykształcenie: wyższe prawnicze i/lub menedżerskie lub co najmniej 2-letnie zarządzanie własną firmą, 

2. Uprawnienia: trener biznesu i/lub certyfikat Business Play lub dokument równoważny, 

3. Doświadczenie zawodowe (łącznie):  

- min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, warsztatów lub szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, 

- min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem gry symulacyjnej typu Business Play lub 

równoważnej. 

4. Brak powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym. 

 

VII. Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
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Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu  w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. 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. 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego 

załącznik do oferty.  

 

VIII. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium I: Cena - maksymalnie 40%. 

Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie 

składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, itp. – tzn. cena 

oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać 

powiększona o obciążenia na w/w ubezpieczenia ponoszone przez  Zamawiającego. 

Kryterium II: Doświadczenie zawodowe:  

a) 1 pkt za każde 100-godzinne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/szkoleń o tematyce warsztatu lub 

pokrewnej - maksymalnie 30%, 

b) 1 pkt za każde 50-godzinne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem gry symulacyjnej typu 

Business Play lub równoważnej – maksymalnie 30% 

w ciągu dwóch lat przed upływem terminu składania oferty. 

 

Ocenie podlegać będzie cena zadeklarowana w formularzu ofertowym oraz spełnienie wymagań wskazanych  

w formularzu oferty.  

Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba procentów (%) przyznana na poszczególne kryteria. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku zespołu dydaktycznego/kilku osób wskazanych przez Wykonawcę, odrębnie dla każdego kryterium, 

ocenie podlegać będzie podmiot/osoba wchodząca w jego skład, która w najwyższym stopniu spełnia kryteria 

oceny wskazane w tabeli poniżej.  
 

Lp.  KRYTERIA  Waga 

% 

Maksymalna 

liczba punktów 

Sposób obliczenia oceny ważonej 

1  Cena (C) brutto  40 40 C – liczba pkt przyznanych za cenę oferty X 

C = [najniższa cena spośród wszystkich ofert 

(Cmin)/cena podana w ofercie (Cof)] x 40 

2  Doświadczenie 

zawodowe a) 

(Dza) 

30 30 Dza– liczba pkt przyznanych za wykształcenie oferenta 

X 

Dza = [deklaracja badanej oferty (dzb)/deklaracja  

o maksymalnej wartości (dzmax)] x 30 

 Doświadczenie 

zawodowe b) 

(Dzb) 

30 30 Dzb– liczba pkt przyznanych za wykształcenie oferenta 

X 

Dzb = [deklaracja badanej oferty (dzb)/deklaracja  

o maksymalnej wartości (dzmax)] x 30 

3 Razem (X)  100 100 Suma punktów oferty X = C + Dza +Dzb 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed podpisaniem umowy, wezwania Wykonawcy do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie 

Wykonawcy/osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 
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2. Oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia zapisów w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

dr Elżbieta Czarnocka, tel.: 81 538 45 20 

 

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty i zaprosi do zawarcia umowy Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

XI. Miejsce i termin, do którego należy składać oferty:  

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy składać: 

- w formie elektronicznej (skany z podpisem osoby uprawnionej) na adres e-mail: mdesigner@pollub.pl  

- osobiście lub pocztą na adres: Wydział Zarządzania, pok. 113, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38,  

20-618 Lublin; koperty należy dodatkowo oznaczyć: „Oferta na prowadzenie warsztatów z zakresu 

przedsiębiorczości w ramach projektu - MANAGER DESIGNER – podniesienie kompetencji studentów Politechniki 

Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Nie otwierać przed 10.03.2017 r. godz. 09:00.” 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 r. do godziny 09:00. 
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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego nr 6/MD/P/2017 

 

 

 

 
…...........................................................................  

imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy 

 

…........................................................................  

adres  
 

….......................................................................  

adres e-mail  
 

…........................................................................  

telefon kontaktowy  

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 6/MD/P/2017  z dnia .......................... r. dotyczące :  

realizacji 10-godzinnych zajęć dodatkowych w charakterze warsztatowym z zakresu przedsiębiorczości  

z wykorzystaniem gry symulacyjnej typu Business Play lub równoważnej dla każdej z 2 grup studentów  

I stopnia Wydziału Zarządzania, kierunku: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji (1 godz. zajęć: 45 min.; 1 grupa: 12osób), łącznie 20 godzin w ramach projektu „MANAGER DESIGNER 

- podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju 

kraju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym:  

 

1. Oferuję cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: .............................. złotych brutto  

(słownie: …...........................................................................................)  

przy czym koszt usługi na jednego/ą Uczestnika/czkę wynosi ……........... zł brutto 

(słownie: …..............................................................................................................................................................) 

 

2. Oświadczam, iż zajęcia będą prowadzone przez trenera: 

- posiadającego wykształcenie menedżerskie/prawnicze/ zarządzającego własną firmą przez okres min. 2 lat*. 

 

3. Oświadczam, iż zajęcia będą prowadzone przez trenera posiadającego doświadczenie w prowadzeniu 

warsztatów lub szkoleń o tematyce warsztatu lub pokrewnej w wymiarze ............................. godzin oraz 

posiadającego doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem gry symulacyjnej typu Business Play lub 

równoważnej w wymiarze …….……………. godzin. 

 

4. Niniejszym oświadczam, że: 

 spełniam wszystkie wymagane kwalifikacje dla Wykonawcy oraz akceptuję termin i warunki realizacji usługi 
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 zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne  

o przygotowania oferty; 

 w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia; 

 wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą; 

 obciążenie wynikające z zaangażowania mnie do projektu: „MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji 

studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju” nie wyklucza możliwości 

prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych mi zadań; 

 moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych 

podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Zobowiązuję się jednocześnie do nie przekraczania ww. 

miesięcznego limitu godzin w okresie mojego zaangażowania do projektu; 

 Jestem/nie jestem* zatrudniony/a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO1 na postawie stosunku pracy. Fakt 

mojego zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizację PO ................................................................... <nazwa 

instytucji> nie powoduje konfliktu interesów2 lub podwójnego finansowania; 

 Jestem/nie jestem* zatrudniony/a u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę; 

 w przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

.................................................................  

                                                                                                                                                  data i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

1) jako instytucję uczestniczącą w realizację PO (program operacyjnym, w tym krajowy i regionalny program operacyjny 

oraz program EWT) rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO. 

2) Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w szczególności: 

przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem 

służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na 

sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na 

bezstronność prowadzenia spraw służbowych. 
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Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego nr 6/MD/P/2017 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH* 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/MD/P/2017  

w ramach projektu „MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach 

kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju”, nr POWR.03.01.00-00-K210/16 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że nie jestem powiązany/-a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami  

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu  w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 ............................................................. 

                                                                                                                                                              data i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*należy wypełnić dla każdego z trenerów 

 


