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Mikołów, 16.08.2018 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/RR/HELIKON/2018 

 

dotyczące dostarczenia materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników szkoleń realizowanych 
w ramach projektu  pt. „HELIKON AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców 
kredytowych” nr RPSL.11.03.00-24-03FG/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

"HELIKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  

ul. Wyzwolenia 27,  

43 – 190 Mikołów 

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: 

Barbara Nowak  

e-mail: helikonakademia@wp.pl 

tel. 518 481 636 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot 
niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zamówienie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla uczestników 
szkoleń z zakresu Profesjonalny doradca kredytowy organizowanych w ramach projektu pt. „HELIKON 
AKADEMIA – kompleksowy program kursów dla profesjonalnych doradców kredytowych” nr 
RPSL.11.03.00-24-03FG/17. 

2. Materiały szkoleniowe powinny obejmować min. teczkę, notes, długopis. 

3. Materiały dydaktyczne, edukacyjne powinny obejmować min. ustawy, rozporządzenia, kompleksowe 
skrypty tematyczne, co najmniej jedną książka, opracowane narzędzie kalkulacyjne (autorskie 
opracowanie programistyczne) niezbędne do pracy w zawodzie pośrednika finansowego. 

4. Planowana w projekcie liczba materiałów szkoleniowych i dydaktycznych wynosi: 250 sztuk 

5. Podany liczba materiałów szkoleniowych i dydaktycznych jest wartością planowaną i może ulec 
zmianie, gdyż uzależniony jest od ilości osób uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach 
projektu.  

 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do kwietnia 2019 r. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (wydłużenia lub skrócenia) okresu realizacji zamówienia, 
zależnie od faktycznego okresu realizacji szkoleń w ramach projektu. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
(realizujące zamówienie osobiście) lub pozostałe podmioty gospodarcze dysponujące odpowiednimi 
osobami spełniającymi wymagania oraz którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 

2. Oferta musi zawierać: 

a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania rynku.  

 

VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  
Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa(ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej 
treści wyraźnie wskazywać umocowanie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać 
złożony do oferty. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w 
innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1. 

6. Ofertę należy przesłać w jednej z poniższych form: 

a. pisemnej na adres: 

"HELIKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  

ul. Wyzwolenia 27,  

43 – 190 Mikołów 

lub 

b. elektronicznej na adres:    

helikonakademia@wp.pl 

7. Ofertę należy złożyć do dnia: 24.08.2018 r. 

8. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data jej wpływu do Zamawiającego, 
a nie data wysłania przesyłki. 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W przedmiotowym postępowaniu, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod 
uwagę cenę oferty. 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm). 

2. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. 
Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym Wykonawcą lub odstąpić od podpisania 
umowy. 
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3. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy wyłonionemu 
w tym postępowaniu w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie 
zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie dotyczy tego samego rodzaju usług. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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Załącznik 1 do Rozeznanie rynku nr 01/RR/HELIKON/2018 

 

Pieczątka firmowa Oferenta:  

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z wymogami opisu 
przedmiotu zamówienia zawartym w pkt IV w następującej cenie: 

 

Nazwa usługi   j.m. Ilość  
Cena jednostkowa  

(PLN brutto) 
Wartość ogółem  

(PLN brutto) 

Dostarczenie materiałów 
szkoleniowych i dydaktycznych  

Szt. 250  

 

 

UWAGI Oferenta (nieobligatoryjne): …………………………………………………………………….…………………………………………… 

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

Dane Oferenta do kontaktu: 

osoba wyznaczona do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./fax .................................................................... 

e-mail:..................................................................... 

Oświadczenia Oferenta: 

1. Oświadczam, że całkowita wartość brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty 
wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam, iż posiadam/y wymagane polskim prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu rozeznania 
rynku oraz posiadam/y wiedzę, potencjał kadrowy i techniczny do realizacji zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte. 

 

……………….…………., dnia ……………..    ………………………………….………………………. 

 (Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy) 


