ZAPYTANIE OFERTOWE
pn.
„PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ”
w ramach modelu wsparcia pt.
„Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”
realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023
przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca)
w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner),
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu:
„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
NUMER POSTĘPOWANIA: SZANSA/ZP/3/2021
Rzeszów, 6.05.2021 r.
STAWIL sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ”.
I.

ZAMAWIAJĄCY:
STAWIL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów
REGON: 180674180 | NIP: 8133647874
www.stawil.pl
e-mail: biuro@stawil.pl

II.

INFORMACJE OGÓLNE:

1.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem
oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie przedmiotu zamówienia.

2.
3.
4.
5.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 – usługi szkoleniowe
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Przedmiot zamówienia został podzielony na IV części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” w zakresie modułu pn. „ZAJĘCIA
KOMPUTEROWE” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” w zakresie modułu pn.
„PODSTAWY FOTOGRFII I EDYCJI ZDJĘĆ” – moduł podstawowy raz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” pn. „WYTWARZANIE WYROBÓW
ARTYSTYCZNYCH” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
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CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” pn. „BEZPIECZEŃSTWO
W SIECI” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
IV.

TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie z informacją zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2021 r. (maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem
sporządzonym przez Zamawiającego.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymieniony warunek tj.:
dysponują bądź będą dysponować odpowiednią kadrą dydaktyczną.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub
będą dysponować minimum 1 osobą (trenerem), która minimum posiada:
a) wykształcenie wyższe,
a) doświadczenie tzn. w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził/a minimum 30 godzin szkoleń dla osób dorosłych
z zakresu zbieżnego z tematyką szkolenia dla danej części przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Każdy z trenerów zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia musi spełniać wyżej określone
warunki.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań – Druk „OFERTA” – stanowiący załącznik numer 2 do niniejszego
postępowania. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
UWAGA: Każdorazowo na potwierdzenie spełnienia przez osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia
warunku dot. doświadczenia i warunku posiadania wykształcenia wyższego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
nie później niż 3 dni robocze przed realizacją zajęć odpowiednie dowody np. kserokopie dyplomów / świadectw /
certyfikatów / zaświadczeń / referencji i innych dokumentów.

VI.
1.

2.

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OSOBA DO KONTAKTU:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć wedle wyboru Wykonawcy:
a) osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Stawil sp. z o.o., ulica Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów, lub
b) pocztą e-mail na adres: biuro@stawil.pl
w terminie do 10 maja 2021 r. do godz. 12:00.
W przypadku złożenia oferty osobiście lub poprzez przesłanie oferty pocztą/kurierem zasadne jest złożenie jej
w opakowaniu oznaczonym napisem:
Oferta cenowa na:
„PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ”
w związku z realizacją modelu pt.:
„Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”
Numer postępowania: SZANSA/ZP/3/2021

3.

Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany jest równoznaczne z niezłożeniem oferty
w sposób skuteczny.
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4.

Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie
pisemnie na adres: Stawil sp. z o.o., ulica Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
biuro@stawil.pl lub telefonicznie pod numerem: 17 30 700 90.

VII.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
VIII.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
IX.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą w druku „OFERTA” (załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego).
UWAGA: Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę szkolenia wskazana w druku OFERTA jest równocześnie ceną,
która będzie stanowiła podstawę rozliczenia w przypadku realizacji zajęć w ramach modułu rozszerzonego
(jeżeli dotyczy).
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki
na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie
ze składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny
wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny
lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
Dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert.
Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych
dokumentów (jeżeli dotyczy).
Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn, w szczególności, jeżeli:
a. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie
leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c. postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.
Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego postępowania.
Nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy,
że:
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1.
2.
3.
a.
b.
c.
4.
a.

b.

c.
5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAWIL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021
Rzeszów, e-mail: biuro@stawil.pl zwana dalej „Administratorem”.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Koordynator w zakresie ochrony danych
osobowych. Kontakt do Koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych: e-mail: biuro@stawil.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją wszelkich procesów związanych
z zapytaniem ofertowym pn. „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ” na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, a więc dla podjęcia działań na Pani/Pana żądanie),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
specjalistyczną;
inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I. osoby lub podmioty, w tym Grantodawca (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) / Instytucja Zarządzająca
(Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) lub podmioty przez nie upoważnione, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe Wytyczne oraz inne umowy i dokumenty dot. realizowanego
modelu pn. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe
możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
II. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana Dane osobowe będą przez przechowywane przez okres wynikający z właściwych Wytycznych oraz innych
dokumentów w tym z umowy z Grantodawcą (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) dot. realizowanego modelu pn.
„Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, tj. „okres
przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia
roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie kosztów, w którym ujęto ostateczne koszty dotyczące
realizacji Projektu „Szansa”. Okres o którym mowa zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania
administracyjnego lub sądowego dotyczącego kosztów rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony
wniosek Komisji Europejskiej”;
Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania 1, prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których

6.

mowa w art. 18 ust. 2 RODO2.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w razie stwierdzenie naruszenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych (niezgodność przetwarzania z RODO) do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu:

7.

8.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ofertowego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zasadą konkurencyjności oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
1

Wyjaśnienie: prawo do ograniczania 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.
2
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a.
b.
c.
9.
10.

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
koniecznym, związanym z udziałem w postępowaniu pn. „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ”.
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania.

X.

ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.
2.

Załącznik nr 1 –„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Załącznik nr 2 – Wzór „OFERTA”.
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Załącznik nr 1
SZANSA/ZP/3/2021
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” w ramach modelu wsparcia pt. „Rozwijanie
kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” realizowanego na podstawie umowy
o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie
z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia został podzielony na IV części.
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” w zakresie modułu pn. „ZAJĘCIA
KOMPUTEROWE” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy) zgodnie z poniższymi
założeniami:
a) NAZWA MODUŁU SZKOLENIOWEGO: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
b) TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez
Zamawiającego.
c) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ORELEC (z zastrzeżeniem, iż 20 godzin/grupę zajęć będzie
realizowanych w formie zajęć wyjazdowych w miejsowości wskazanej przez Zamawiającego. Na potrzeby realizacji
zajęć wyjazdowych Zamawiający zapewnia dla osoby prowadzącej zajęcia ze strony Wykonawcy nocleg i wyżywienie).
d) MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY:
 obsługa komputera od podstaw,
 obsługa pakietu MS OFFICE,
 zapoznanie z systemem Android przy użyciu smartfona,
 użytkowanie i obsługa aplikacji bankowych, m.obywatel,epuap, pue, zapisy do lekarza, itp.
 bankowość internetowa - jak obsługiwać swoje konto przez Internet nie płacąc przy tym prowizji bankowych oraz
nie tracić czasu na stanie w długich kolejkach na poczcie,
 wyszukiwanie informacji w sieci,
 korzystanie z komunikatorów, np. Messenger, Whatsapp,
 zakładanie kont mailowych i ich obsługa,
 edycja cyfrowych zdjęć i wideo, by tworzyć niezapomniane albumy i nagrania,
 korzystanie z mediów społecznościowych - profil Facebook itp.,
 przygotowanie prezentacji multimedialnych,
 obsługa aplikacji do wideo-konferencji, spotkań online np. Zoom,
 umiejętność obsługi i wykorzystywania nośników informacji,
 tworzenie i katalogowanie dokumentów,
 podróże i planowanie wypoczynku (mapy, lokalizatory),
 podstawy zakupów online.
e) PLANOWANA LICZBA OSÓB:
 moduł podstawowy: 60 osób (6 grup x 10 osób/grupa),
 moduł rozszerzony: liczba osób (grup) uzależniona od potrzeb uczestników modelu.
UWAGA: Moduł rozszerzony, stanowi uzupełnienie tematyki realizowanej w ramach modułu podstawowego.
f) LICZBA GODZIN SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY (1 godz. = 45 minut):
 moduł podstawowy: 80 godz./grupa (w tym 20 godz. wyjazdowych)
 moduł rozszerzający: 40 godz./grupa.
GRANTOBIORCA:
STAWIL Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29
35-021 Rzeszów

PARTNER:
Lokalna Grupa Działania
„Zielone Bieszczady"
Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

szansa@stawil.pl
szansa.stawil.pl

szansa.lgdzielonebieszczady@gmail.com
szansa.lgd-zielonebieszczady.pl

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” w zakresie modułu pn. „PODSTAWY
FOTOGRFII I EDYCJI ZDJĘĆ” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy) zgodnie
z poniższymi założeniami:
a) NAZWA MODUŁU SZKOLENIOWEGO: PODSTAWY FOTOGRAFII I EDYCJI ZDJĘĆ
b) TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez
Zamawiającego.
c) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ORELEC.
d) MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY:
 aparat fotograficzny – funkcje, tryby i ich zastosowania;
 akcesoria dodatkowe;
 zdjęcie nieostre i poruszone - czym się różnią, jak je rozpoznać, jak im przeciwdziałać;
 podstawy filmowania; przekaz, temat fotografii/filmu, nastrój i klimat na fotografii, plener dzienny i nocny – portret
w plenerze, krajobraz, fotografia architektury, zdjęcia reporterskie; zdjęcia nocne, długie czasy naświetlania,
 filmowanie – sprzęt przydatny w realizowaniu ww. tematów,
 użyteczna optyka, sztuczki techniczne i sposoby na uzyskanie lepszego zdjęcia, kadru filmowego,
 postprocessing, przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką Internetu,
i jego rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu (np. portali, blogów, newsletterów, kanałów RSS itp.) do
szerokiego grona odbiorców.
e) PLANOWANA LICZBA OSÓB:
 moduł podstawowy: 60 osób (6 grup x 10 osób/grupa),
 moduł rozszerzony: liczba osób (grup) uzależniona od potrzeb uczestników modelu.
UWAGA: Moduł rozszerzony, stanowi uzupełnienie tematyki realizowanej w ramach modułu podstawowego.
f) LICZBA GODZIN SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY (1 godz. = 45 minut):
 moduł podstawowy: 60 godz./grupa
 moduł rozszerzający: 20 godz./grupa
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” pn. „WYTWARZANIE WYROBÓW
ARTYSTYCZNYCH” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy) zgodnie z poniższymi
założeniami:
a) NAZWA MODUŁU SZKOLENIOWEGO: WYTWARZANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH
b) TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez
Zamawiającego.
c) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ORELEC.
d) MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY:
 Decoupage i filcowanie.
e) PLANOWANA LICZBA OSÓB:
 moduł podstawowy: 60 osób (6 grup x 10 osób/grupa),
 moduł rozszerzony: liczba osób (grup) uzależniona od potrzeb uczestników modelu.
UWAGA: Moduł rozszerzony, stanowi uzupełnienie tematyki realizowanej w ramach modułu podstawowego.
f) LICZBA GODZIN SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY (1 godz. = 45 minut):
 moduł podstawowy: 8 godz./grupa
 moduł rozszerzający: 5 godz./grupa
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CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” pn. „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” – moduł
podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy) zgodnie z poniższymi założeniami:
a) NAZWA MODUŁU SZKOLENIOWEGO: BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
b) TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez
Zamawiającego.
c) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ORELEC.
d) MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY:







e)

f)

unikanie oszustów finansowych zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu,
ochrona własnych urządzeń oraz zrozumienie ryzyka i zagrożeń cyfrowych,
wiedza dotycząca środków bezpieczeństwa i ochrony,
rozumienie dostępnych warunków korzystania z usługi,
aktywna ochrona danych osobowych,

rozumienie i poszanowanie prywatności innych osób,
 umiejętność unikania oszustw internetowych, zagrożeń i przemocy wirtualnej.
PLANOWANA LICZBA OSÓB:
 moduł podstawowy: 60 osób (6 grup x 10 osób/grupa),
 moduł rozszerzony: liczba osób (grup) uzależniona od potrzeb uczestników modelu.
UWAGA: Moduł rozszerzony, stanowi uzupełnienie tematyki realizowanej w ramach modułu podstawowego.
LICZBA GODZIN SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY (1 godz. = 45 minut):
 moduł podstawowy: 10 godz./grupa
 moduł rozszerzający: 5 godz./grupa
INFORMACJE DODATKOWE (dotyczą wszystkich części przedmiotu zamówienia od I do IV)):

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY SZKOLEŃ):
osoby dorosłe (powyżej 25 roku życia) z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi) z obszarów defaworyzowanych
(wiejskich i/lub małych miast i/lub miast postindustrialnych), w tym z trudnym dostępem do edukacji, w tym z obszarów
ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym
(Program dla Bieszczad), tj. osoby zamieszkujące na obszarze realizacji projektu (powiat bieszczadzki, gminy: Czarna,
Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska), który wpisuje
się w obszar realizacji Programu dla Bieszczad. W trakcie prowadzonych działań rekrutacyjnych preferowane będą osoby
w wieku 50 lat i więcej.
ZAŁOŻENIA ORANIZACYJNE:
a) Każdorazowo szkolenia realizowane na podstawie harmonogramu szkolenia przedstawionego Wykonawcy przez
Zamawiającego nie później niż trzy dni robocze przed planowanym dniem zajęć. Harmonogram szkolenia będzie
zawierał m.in. informację dotyczące nazwy szkolenia (modułu szkolenia), miejsca realizacji szkolenia, datę/daty
realizacji zajęć oraz godziny ich realizacji.
b) Planuje się realizację szkolenia w zakresie danego modułu szkoleniowego przeciętnie w wymiarze od 4 do 8 godzin
dydaktycznych dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku jak i w soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 w formie
zajęć stacjonarnych, grupowych.
UWAGA: W związku z panującą epidemią koronowirusa i związanymi z nią ograniczeniami/obostrzeniami Zamawiający
w okresie obowiązywania w/w ograniczeń/obostrzeń zastrzega realizację szkoleń w formie mieszanej – oznacza to, że
wszystkie osoby w ramach zaplanowanych grup szkoleniowych (10 osób/grupę) będą fizycznie obecne w salach
szkoleniowych, niemniej jednak 4 osoby będą w sali z trenerem, a pozostałe 6 osób będzie przebywało w innych
salach, do których w czasie rzeczywistym transmitowane będzie szkolenie. Dodatkowo zakłada się, że trener w ramach
realizacji szkolenia w danym dniu szkoleniowym dla danej grupy będzie zmieniał sale tak, aby każdy z uczestników
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c)

d)

e)

f)

g)

szkolenia miał możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem. Zamierza się także zaangażować opiekunów
edukacyjnych jako asystę dla osób znajdujących się w salach w których nie ma trenera, a szkolenie jest transmitowane.
Równoczesnie Zamawiający informuję, iż w przypadku możliwości realizacji szkoleń w formie pierwotnie założonej
(stacjonarnie, 10 osób/grupę) niezwłocznie do tjej formy realizacji przedmiotu zamówienia powróci.
Terminy realizacji szkoleń oraz ilość godzin/dzień szkoleniowy uzależnione będą od potrzeb uczestnika/ów szkoleń.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanych terminów i/lub godzin realizacji przedmiotu
zamówienia i/lub formy i sposobu prowadzenia zajęć (np. on line/ hybryda) w ramach przedmiotu zamówienia. W takiej
sytuacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nowym terminie realizacji przedmiotu zamówienia i/lub godzinach
realizacji przedmiotu zamówienia i/lub sposobie prowadzenia zajęć najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym
terminem realizacji przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Uczestnicy szkolenia w zakresie tematyki szkolenia określonej dla danej części przedmiotu zamówienia powinni po jego
zakończeniu nabyć wiedzę/umiejętności określone w ramach zestawu efektów uczenia się przekazanego Wykonawcy
przez Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający informuje, że po ukończeniu szkolenia, każdy Uczestnik szkolenia ma możliwość przystąpienia
do procesu walidacji mającej na celu potwierdzenie podniesienia umiejętności cyfrowych, matematycznych
i kompetencji społecznych przez uczestników szkolenia.
Zgodnie z założeniami modelu każdy z uczestników modelu (szkoleń) weźmie udział we wszystkich 4 modułach
podstawowych, a dodatkowo każdy wybierze 2 moduły w wersji rozszerzonej, stąd możliwa jest sytuacja, że
część modułów będzie realizowana wyłącznie w wersji podstawowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Celem
kontroli będzie potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, treścią zapytania ofertowego
oraz podpisaną umową (pod względem merytorycznym, jakościowym, ilościowym itp.).
Liczba godzin wskazana w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części przedmiotu zamówienia stanowi
maksymalną liczbę godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji mniejszej ilości godzin niż maksymalna,
a w takiej sytuacji Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności
o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną liczbą godzin wskazanych w zapytaniu ofertowym, a liczbą
rzeczywiście zrealizowanych godzin. Rozliczenie następować będzie zgodnie z rzeczywistym (faktycznym) wykonaniem
przedmiotu zamówienia tj. ilością faktycznie zrealizowanych godzin zajęć i ceną jednostkową brutto za 1 godzinę zajęć,
po dokonaniu miesięcznego protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
1. Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem tematycznym szkolenia oraz z uwzględnieniem
wytycznych/uwag i sugestii ze strony Zamawiającego oraz uczestników szkoleń w tym m.in. w zakresie sposobu/metod
i form realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Merytorycznego opracowania materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji programu szkolenia i adekwatnych
do poziomu zaawansowania grupy.
3. Realizacji przedmiotu zamówienia:
a) z uwzględnieniem poziomu komptencji oraz potrzeb osób uczestniczących w szkoleniu, w tym potrzeb osób
z niepełnosprawnościami zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiającego (jeżeli dotyczy),
b) przestrzegając zasady równości szans, w tym równości płci w czasie prowadzenia szkoleń w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia,
c) gwarantujących wysoki poziom jakości świadczonych usług poprzez zachowanie odpowiednich standardów
i parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami i prawem powszechnie obowiązującym w zakresie
przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy),
d) z uwzględnieniem obowiązujących na dzień realizacji przedmiotu zamówienia wymagań/wytycznych ze strony
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i/lub Ministerstwa Zdrowia i/lub Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji
Pośredniczącej w związku z pandemią koronawirusa mających związek z realizacją przedmiotu zamówienia.
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4.
5.
6.

Informowania Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia
zaplanowanych zajęć lub niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć.
Rzetelnego i terminowego prowadzenia dokumentacji przekazanej przez Zamawiająceg dotyczącej realizacji
przedmiotu zamówienia, np. dziennik zajęć.
Uwzględniania w toku realizacji przedmiotu zamówienia wszelkich uwag i sugestii ze strony Zamawiającego.

GRANTOBIORCA:
STAWIL Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29
35-021 Rzeszów

PARTNER:
Lokalna Grupa Działania
„Zielone Bieszczady"
Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

szansa@stawil.pl
szansa.stawil.pl

szansa.lgdzielonebieszczady@gmail.com
szansa.lgd-zielonebieszczady.pl

