
   

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 000  EUR 

 
 

I. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Departament Funduszy Strukturalnych 
Al. J.Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa  

 
II.  Tryb udzielenia zamówienia 
Z uwagi na źródło finansowania zamówienia (Pomoc Techniczna PO WER) oraz regulacje 
obowiązujące przy wydatkowaniu tych środków, w szczególności zasadę efektywnego zarządzania 
środkami publicznymi przy zamówieniach, których wartość nie przekracza 30 tys. EUR, Zamawiający 
jest zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru podmiotu realizującego zamówienie. 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Zamówienie dotyczy usługi organizacji i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1.  
 
IV. Termin realizacji zamówienia 
Termin złożenia oferty –  do 3 czerwca 2016 r. do godz. 13.00 
Termin realizacji: 9-10 oraz 16-17 czerwca 2016 r.  
 
V. Cena zamówienia  
Cena oferty musi dotyczyć całkowitej kwoty i zostać wyrażona cyfrowo (z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) oraz słownie w złotych polskich (PLN) wraz ze stawką podatku VAT - należy 
podać kwotę netto i brutto.  
 
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 
W składanej ofercie Wykonawca powinien zaproponować cenę wykonania usługi wraz z życiorysami 
prowadzących i wstępnym programem szkolenia oraz informacją nt. działalności firmy (od kiedy 
istnieje, z jakiej tematyki prowadzi szkolenia i dla jakich instytucji organizowała szkolenia).   
 
Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów: 
 

1. Cena – max. 30 punktów 
2. Wykładowcy – max. 30 punktów  
3. Program szkolenia – max. 20 punktów  
4. Doświadczenie firmy – max. 10 punktów 
5. Dodatkowe elementy oferty – max. 10 pkt  

 
  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów 

 
VII. Załączniki  
 
Załącznik Nr 1 .  Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik Nr 2. Projekt umowy. 
Załącznik Nr 3.  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji. 
 


