
 

 

Wrocław, dnia 10.06.2013r. 
 

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 01/DSNRP/2013/SPMG 

 
(zgodnie z zasadą konkurencyjności 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 
dotyczące wyłonienia trenerów 

na potrzeby realizacji projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” 
numer projektu WND-POKL.07.02.01-02-019/12  

 
 
 
 
 

I. Zamawiający. 
 
Sports Project Management Group – Jakub Kalinowski 
Al. Wojska Polskiego 29/23, 01-515 Warszawa 
www: http://www.dips.pl/sportowcy/; http://www.spmg.pl  
Biuro Projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” 
50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 
Osoba upoważniona do udzielania informacji drogą elektroniczną lub telefonicznie: 
Jakub Kalinowski, e-mail: kalinowski@spmg.pl, tel. 600 910 873 
 
Sports Project Management Group – Jakub Kalinowski w związku z realizacją projektu 
„Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) 
w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi z zakresu 
szkoleń kompetencji społecznych oraz kompetencji sportowych dla uczestników projektu.  
 
Zgodnie z założeniami projektu, wszystkie szkolenia będą prowadzone przez dwóch trenerów. 
Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych zrealizowane zostaną w wymiarze 40 h (godzin 
lekcyjnych) / 1 grupę szkoleniową. Szkolenia z zakresu kompetencji sportowych zostaną 
zrealizowane w wymiarze 40 h (godzin lekcyjnych) / 1 grupę szkoleniową.  
W ramach projektu planowane jest uruchomienie 10 grup szkoleniowych w ramach szkoleń  
z zakresu kompetencji społecznych, 5 grup szkoleniowych w ramach szkoleń z zakresu 
kompetencji sportowych, z tematyki „marketingu sportowego” oraz 5 grup szkoleniowych  
w ramach szkoleń z zakresu kompetencji sportowych, z tematyki „animator sportu lokalnego”. 
Szczegółowy harmonogram zajęć stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.  
 

http://www.dips.pl/sportowcy/
http://www.spmg.pl/
mailto:monika.pawlak@dips.pl


 

 

II. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia. 
 

1. Siedziba Biura Projektu, 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 
2. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.spmg.pl 
3. Strona internetowa Projektu: http://www.dips.pl/sportowcy/ 

 
 

III. Przedmiot zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu szkoleń kompetencji społecznych 

oraz kompetencji sportowych na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”. 
2. Kody CPV przedmiotu zamówienia: 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 
80500000-9 - Usługi szkoleniowe. 

3. Termin realizacji zamówienia: od lipca 2013 r. do stycznia 2015 r. Szczegółowy harmonogram 
zajęć stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.  

4. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Wrocław. 
5. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji społecznych dot. komunikacji i rynku pracy oraz 

podniesienie umiejętności w obszarze działalności w organizacjach sportowych.  
6. W ramach realizacji usługi z zakresu szkoleń kompetencji społecznych oraz kompetencji 

sportowych Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) Zrealizowania 400 godz. lekcyjnych szkoleń przez każdego z trenerów z zakresu kompetencji 

społecznych, z tematyki: „jak się odnaleźć na obecnym rynku pracy”; „co zrobić by dostać się 
na rozmowę kwalifikacyjną”; „jak napisać skuteczny list motywacyjny oraz CV”; 
przeprowadzenie ćwiczeń przygotowujących uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej 
poprzez symulację takich rozmów; zajęcia z zakresu komunikacji międzyludzkiej.  

b) Zrealizowania 200 godz. lekcyjnych szkoleń przez każdego z trenerów z zakresu kompetencji 
sportowych, z tematyki „marketingu sportowego”. 

c)  Zrealizowania 200 godz. lekcyjnych szkoleń przez każdego z trenerów z zakresu kompetencji 
sportowych, z tematyki „animacji sportu lokalnego”. 

d) Zapewnienia odpowiedniej liczby trenerów –2 osoby do prowadzenia każdego z ww. szkoleń. 
Zgłaszani trenerzy powinni spełniać kryteria opisane w punkcie IV. 

e) Zapewnienia, że osoby prowadzące szkolenia będą miały do tego niezbędne kwalifikacje oraz 
potwierdzone doświadczenie (CV, referencje). 

f) Prowadzenia podczas realizacji zamówienia listy obecności uczestników szkoleń oraz całej 
niezbędnej dokumentacji. 

g) Dbania o odpowiednie informowanie uczestników szkoleń o współfinansowaniu projektu ze 
środków UE w ramach EFS – zgodnie z aktualną wersją Wytycznych dot. Oznaczania 
projektów w ramach POKL. 

h) Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na 
zajęciach, ewentualnej rezygnacji uczestników oraz o problemach zgłaszanych przez 
uczestników. 

i) Składania na bieżąco Zamawiającemu dokumentów wymienionych w lit. f. 
j) Samodzielnego pokrycia kosztów związanych z dojazdem do miejsca szkolenia. 

 
 

http://www.spmg.pl/
http://www.dips.pl/sportowcy/
http://www.cpv.com.pl/grupa,80000000-4.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,80500000-9.html


 

 

IV. Kryteria zakwalifikowania trenera. 
 
Trenerzy prowadzący zajęcia z zakresu kompetencji społecznych, powinni spełniać następujące 
kryteria:  

1. Wykształcenie wyższe; 
2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce w wymiarze min. 200h, 

potwierdzone odpowiednimi referencjami z wyszczególnieniem liczby przeprowadzonych 
godzin;   

3. Doświadczenie zawodowe w obszarze obejmującym tematykę szkoleń; 
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w projektach dofinansowanych ze środków EFS, 

potwierdzone odpowiednimi referencjami z wyszczególnieniem liczby godzin; 
5. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z drugim trenerem; 
6. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów; 
7. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność; 
8. Samodzielność w działaniu; 
9. Sumienność, odpowiedzialność i terminowość; 
10. Nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych.  
 
Trenerzy prowadzący zajęcia z zakresu kompetencji sportowych z tematyki „marketing 
sportowy”, powinni spełniać następujące kryteria:  
1. Wykształcenie wyższe; 
2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce w wymiarze min. 200h, 

potwierdzone odpowiednimi referencjami z wyszczególnieniem liczby przeprowadzonych 
godzin;   

3. Doświadczenie zawodowe w obszarze obejmującym tematykę szkoleń (w tym np. 
doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za marketing i/lub w 
koordynowaniu społecznych projektów sportowych i/lub w realizacji projektów 
marketingowo-sponsoringowych na rzecz podmiotów prywatnych) potwierdzone 
odpowiednimi referencjami; 

4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z drugim trenerem; 
5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów; 
6. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność; 
7. Samodzielność w działaniu; 
8. Sumienność, odpowiedzialność i terminowość; 
9. Nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych.  

 
Trenerzy prowadzący zajęcia z zakresu kompetencji sportowych z tematyki „animator sportu 
lokalnego”, powinni spełniać następujące kryteria:  
1. Wykształcenie wyższe; 
2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce w wymiarze min. min. 

200h, potwierdzone odpowiednimi referencjami z wyszczególnieniem liczby 
przeprowadzonych godzin;   

3. Doświadczenie zawodowe w obszarze obejmującym tematykę szkoleń (w tym np. 
doświadczenie zawodowe w realizacji projektów społecznych w obszarze sportu, ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących animacji społeczności lokalnej 



 

 

poprzez sport i/lub doświadczenia zawodowego w zakresie animacji społeczności 
lokalnych) potwierdzone odpowiednimi referencjami; 

4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z drugim trenerem; 
5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów; 
6. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność; 
7. Samodzielność w działaniu; 
8. Sumienność, odpowiedzialność i terminowość; 
9. Nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych.  

 
V. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

 
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone zostaną podmioty, które powiązane są ze Sports 
Project Management Group – Jakub Kalinowski lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Sports Project Management Group – Jakub Kalinowski lub osobami 
wykonującymi w imieniu Sports Project Management Group – Jakub Kalinowski czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 
kapitałowo, w szczególności poprzez: 
 

1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, potencjalny Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej 
powiązań stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 
VI. Kryteria oceny oferty: 

 

a) Cena brutto za 1 godzinę lekcyjną szkolenia - 30%, maksymalnie 30 pkt. 
Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
A – cena oferty najtańszej 
B – cena oferty badanej 
 
A 

X 30= ilość punktów 
B 

 
b) Doświadczenie oferenta w zakresie budowania kompetencji społecznych poprzez 

prowadzenie szkoleń o podobnej tematyce w okresie od stycznia 2010 roku do końca maja 



 

 

2013 roku – badane na podstawie przesłanych CV/referencji trenerów zgłoszonych do ww. 
szkoleń (suma liczby godzin zrealizowanych przez ww. trenerów) 
 
Wartość wagowa oceny „Doświadczenie oferenta w zakresie budowania kompetencji 
społecznych poprzez prowadzenie szkoleń o podobnej tematyce w okresie od stycznia 2010 
roku do końca maja 2013 roku…” (ilość udokumentowanych, przeprowadzonych godzin 
szkoleń) – 20%, maksymalnie 20 pkt. 

400 godzin usług szkoleniowych – 5 pkt 

od 401 godzin do 500 godzin usług szkoleniowych – 10 pkt 

od 501 godzin do 600 godzin usług szkoleniowych – 15 pkt 

powyżej 600 godzin usług szkoleniowych – 20 pkt  

c) Doświadczenie oferenta w zakresie budowania kompetencji sportowych w obszarze 
„marketingu sportowego” poprzez prowadzenie szkoleń o podobnej tematyce w okresie od 
stycznia 2010 roku do końca maja 2013 roku – badane na podstawie przesłanych 
CV/referencji trenerów zgłoszonych do ww. szkoleń (suma liczby godzin zrealizowanych przez 
ww. trenerów) 
 
Wartość wagowa oceny „Doświadczenie oferenta w zakresie budowania kompetencji 
sportowych w obszarze „marketingu sportowego” poprzez prowadzenie szkoleń o podobnej 
tematyce w okresie od stycznia 2010 roku do końca maja 2013 roku….” (ilość 
udokumentowanych, przeprowadzonych godzin szkoleń) – 20%, maksymalnie 20 pkt. 
 

400 godzin usług szkoleniowych – 5 pkt 

od 401 godzin do 600 godzin usług szkoleniowych – 10 pkt 

od 501 godzin do 600 godzin usług szkoleniowych – 15 pkt 

powyżej 600 godzin usług szkoleniowych – 20 pkt 

d) Doświadczenie oferenta w zakresie budowania kompetencji sportowych w obszarze 
„animator sportu lokalnego” poprzez prowadzenie szkoleń o podobnej tematyce w okresie 
od stycznia 2010 roku do końca maja 2013 roku – badane na podstawie przesłanych 
CV/referencji trenerów zgłoszonych do ww. szkoleń (suma liczby godzin zrealizowanych przez 
ww. trenerów) 
 
Wartość wagowa oceny „Doświadczenie oferenta w zakresie budowania kompetencji 
sportowych w obszarze „animator sportu lokalnego” poprzez prowadzenie szkoleń o 
podobnej tematyce w okresie od stycznia 2010 roku do końca maja 2013 roku…” (ilość 
udokumentowanych, przeprowadzonych godzin szkoleń) – 20%, maksymalnie 20 pkt. 
 

400 godzin usług szkoleniowych – 5 pkt 



 

 

od 401 godzin do 600 godzin usług szkoleniowych – 10 pkt 

od 501 godzin do 600 godzin usług szkoleniowych – 15 pkt 

powyżej 600 godzin usług szkoleniowych – 20 pkt 

 
e) Czas prowadzonej działalności w obszarze obejmującym tematykę szkoleń - 10%, 

maksymalnie 10 pkt. 
- do 1 roku – 3 pkt.  
- od 1 roku do 3 lat – 6  pkt. 
- od 3 lat do 5 lat – 9  pkt. 
- powyżej  5 lat– 10 pkt. 

 

 

VII. Zawartość oferty. 
 
1. Oferta musi zawierać: 

a) propozycję cenową na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, którą należy przedstawić na 
załączonym formularzu ofertowym (w cenie należy uwzględnić wartość brutto za 1h 
lekcyjną szkolenia) 

b) wykaz wykonanych usług szkoleniowych potwierdzający doświadczenie trenerów 
w zakresie budowania kompetencji społecznych,  w zakresie budowania kompetencji 
sportowych w obszarze „marketingu sportowego” oraz w zakresie budowania 
kompetencji sportowych w obszarze „animator sportu lokalnego” lub w zbliżonej 
tematyce, potwierdzone odpowiednimi referencjami z wyszczególnieniem liczby 
przeprowadzonych godzin - załącznik nr 2 

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie opisane w punkcie b) (CV, rekomendacje) 
d) oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 3 

2. Oferty częściowe lub niekompletne będą odrzucane. 
 

VIII. Termin i miejsce składania ofert. 
 

Oferty należy składać do dnia 24.06.2013r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do 
Biura Projektu) drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w: 
Biurze Projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”  
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43; II piętro, pokój  228 
50-059 Wrocław  
Koperta powinna być zamknięta i następująco opisana: 
Projekt: „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” – SPMG 
Nie otwierać przed 25.06.2013r. do godz. 09:00 
 

IX. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 
 
Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2013r. o godz. 09:00. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej http://www.dips.pl/sportowcy/; http://www.spmg.pl 

http://www.dips.pl/sportowcy/
http://www.spmg.pl/


 

 

X. Uwagi końcowe. 
 
1. Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić co 

najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. 

3. W przypadku gdy Oferent, którego zgłoszenie zostało wybrane uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru innej najkorzystniejszej oferty 
spośród pozostałych złożonych ofert. 

4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy nie 
zostali odrzuceni z postępowania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania 
negocjacji. 

7. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 
ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji w przypadku odrzucenia 
oferty. 

9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną 
rozpatrzone. 

10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 
11. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
12. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie 
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

14. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania z Instytucją 
Wdrażającą umowy o dofinansowanie projektu. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie 
zaakceptowania przez oferenta wzoru umowy. Ze względu na fakt, iż niniejsza usługa 
realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS Zamawiający informuje, że 
umowa z Wykonawcą zawierać będzie następujące warunki:  

 obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji 
finansowej związanej z realizacją zamówienia;  

 możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku ewentualnych 
zmian we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzonych w okresie jego 
realizacji 

 
 
 
 



 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Szczegółowy harmonogram zajęć. 
Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług szkoleniowych potwierdzający doświadczenie 

trenerów w zakresie budowania kompetencji społecznych,  w zakresie 
budowania kompetencji sportowych w obszarze „marketingu sportowego” 
oraz w zakresie budowania kompetencji sportowych w obszarze „animator 
sportu lokalnego”, potwierdzone odpowiednimi referencjami 
z wyszczególnieniem liczby przeprowadzonych godzin. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
 

 


