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ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy ZZP.262.37.2022.MD 

Postępowanie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – na mocy z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Zespół ds. Zamówień Publicznych zaprasza 

do złożenia oferty. 

1. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa organizacji dwudniowych specjalistycznych 

szkoleń komputerowych dla pracowników WUP w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej, usługi trenerskiej  oraz 

usługi gastronomicznej. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2022 r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietna 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - alternatywny sposób dostępu do publikowanych 

dokumentów: 

Na indywidualny wniosek przesłany za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego 

adres: https://platformazakupowa.pl/pn/wupwarszawa. 
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4. Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia : 

1) Wykonawca zapewni trenera/trenerów spełniającego/ych poniższe warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe. 

b) posiada doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń komputerowych z zakresu 

pakietu MS Office - zrealizowanych minimum 200 godzin szkoleń w okresie 3 lat przed 

terminem składnia ofert 

2) Wykonawca zapewni co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za koordynację zadania 

i współpracę z Zamawiającym, w tym kwestie organizacyjne i obsługę grupy szkoleniowej. 

3) Wykonawca zapewni  miejsce szkolenia uwzględniające następujące warunki: 

a) obiekt hotelarski posiadający zaplecze konferencyjne i restauracyjne o standardzie 

hotelu minimum trzygwiazdkowego lub w obiekt konferencyjny znajdujący się w 

budynku biurowym; 

b) obiekt hotelarski/obiekt konferencyjny znajdujący się w budynku biurowym w centrum 

Warszawy, ale nie dalej niż 5 kilometrów od Dworca Centralnego (ul Aleje Jerozolimskie 

54, 00-024 Warszawa) licząc za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości, tj. 

www.targeo.pl, www.maps.google.pl, lub inny wskazany przez Wykonawcę, zgodnie z 

wynikiem najkorzystniejszego pomiaru dokonanego przez Zamawiającego. Zamawiający 

nie dopuszcza pomiaru w linii prostej oraz „w promieniu”, jak również pomiarów z 

wykorzystaniem tras pieszych, rowerowych, a także dróg prywatnych oraz o 

ograniczonym dostępie; 

c) zapewnienie każdorazowo 2 bezpłatnych miejsc parkingowych na czas trwania szkolenia 

w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, w którym szkolenie będzie realizowane. Miejsca 

muszą być wcześniej zarezerwowane przez Wykonawcę i wskazane Zamawiającemu jako 

miejsca dedykowane dla przedstawicieli Zamawiającego.  

d) obiekt hotelarski lub obiekt konferencyjny znajdujący się w budynku biurowym, 

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

4) Wykonawca zapewni  na szkolenie salę szkoleniową spełniającą następujące wymagania 

odnośnie wyposażenia, oznakowania itp.: 

a) stół i krzesło/krzesła z miękkim siedziskiem dla trenera/trenerów;  

b) stoły i krzesła z miękkim siedziskiem w ustawieniu „podkowa” (wszyscy uczestnicy mają 

zajmować wyłącznie miejsca po zewnętrznej stronie stołów) dla wszystkich uczestników 

danego szkolenia, w tym przedstawicieli Zamawiającego, każdy uczestnik powinien mieć 



 
 

 
 

tyle miejsca, aby zapewniało swobodne notowanie na materiałach pozostawianych na 

blacie stołu;  

c) tablica typu flipchart (min. 20 arkuszy, które w razie potrzeby należy niezwłocznie 

uzupełnić),  mazaki (min. 3 kolory);  

d) odpowiednie nagłośnienie gwarantujące prawidłową słyszalność prowadzących;  

e) klimatyzacja/ogrzewanie (indywidualnie sterowane, nie dopuszcza się możliwości 

stosowania urządzeń przenośnych, a w razie ich awarii Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego zapewnienia sali w tym samym hotelu lub obiekcie z pełni sprawnym 

urządzeniem i z pozostałymi wymogami w zakresie sali i jej wyposażania);  

f) system zaciemnienia i sterowania oświetleniem gwarantujący dobrą widoczność obrazu 

z rzutnika multimedialnego;  

g) dostęp do internetu bezprzewodowego, co najmniej w sali szkoleniowej – jeśli sieć jest 

zastrzeżona hasłem Wykonawca jest zobowiązany do podania hasła Zamawiającemu 

oraz uczestnikom;  

h) laptop z dostępem do Internetu każdorazowo dla osoby prowadzącej wraz z obsługą 

techniczną zapewniającą podłączenie i uruchomienie sprzętu;  

i) stanowisko komputerowe/laptop z dostępem do Internetu  dla każdego uczestnika 

szkolenia; 

j) podwieszany rzutnik multimedialny oraz podwieszany ekran do rzutnika 

multimedialnego, dopuszczalny jest rzutnik multimedialny i ekran do rzutnika 

multimedialnego oraz stolik na sprzęt multimedialny;  

k) osobne, bezpieczne miejsce umożliwiające pozostawienie okryć wierzchnich (nie jest 

dopuszczalne ustawianie wieszaków w sali szkoleniowej);  

l) toaleta dostępna dla uczestników szkoleń poza salą szkoleniową, ale w jej bliskim 

sąsiedztwie;  

m) oznakowanie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, sali szkoleniowej oraz 

zamieszczenie w holu i przy wejściu do budynku widocznej informacji zawierającej temat 

i termin szkolenia oraz wskazówki gdzie mieści się sala szkoleniowa;  

n) bez filarów, bądź innych przedmiotów/stałych elementów konstrukcji 

uniemożliwiających uczestnikom dobrą widoczność m.in. trenera, prezentacji  i 

pozostałych osób na sali oraz uniemożliwiających swobodnego przemieszczania się 

uczestników. 



 
 

 
 

o) sale muszą być widne z dostępem do światła dziennego, ale z możliwością jego 

całkowitego zasłonięcia;  

p) dostęp do sal musi odbywać się bez konieczności weryfikacji przez ochronę budynku. 

q) obiekt nie może być w trakcie prac remontowych. Cała usługa powinna być realizowana 

w tym samym budynku lub budynkach połączonych łącznikami tak, żeby uczestnik bez 

konieczności wychodzenia poza budynek mógł skorzystać ze wszystkich wymienionych 

usług 

5. Kryteria oceny ofert. 

Lp. Nazwa kryterium Waga  

1. Cena  100% 

 

6. Wybór oferty najkorzystniejszej 

a) Oferta, która zawiera najniższą cenę i nie podlega odrzuceniu zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

b) W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

c) W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska dokładnie tę samą wartość punktową i będzie to 

wartość najwyższa LP wybrana zostanie oferta o najniższej cenie, która nie podlega odrzuceniu.  

7. Zamawiający przeprowadzi badanie rażąco niskiej ceny. 

a) Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub 

budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów 

w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych.  

b) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:  

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 



 
 

 
 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 

których mowa w ust. a).  

c) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

d) Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który 

nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z 

dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.  

8. Oferta powinna zawierać: 

a) Formularz Ofertowy zawierający łączną oraz jednostkowe ceny brutto, netto i stawkę 

VAT, za realizację zamówienia (Załącznik nr 1 do ZO); 

b) Oświadczenie trenera (Załącznik nr 3 do ZO). 

c) Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) (zwanej dalej Ustawą) (Załącznik nr 4 do 

ZO). 

Oferta wraz z Załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być 

własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.  

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie określające zakres 

pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania podmiotu, chyba, że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty 

dokumentów. 

9. W załączeniu przesyłamy Zapytanie Ofertowe wraz z Załącznikami. 

1) Załącznik nr 1 do ZO - Wzór Formularza Ofertowego; 

2) Załącznik nr 2 do ZO–Opis Przedmiotu Zamówienia; 

3) Załącznik nr 3 do ZO – Oświadczenie trenera; 



 
 

 
 

4) Załącznik nr 4 do ZO - Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 Ustawy; 

5) Załącznik nr 5do ZO – Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

6) Załącznik nr 6 do ZO – Projekt umowy; 

7) Załącznik nr 7 do ZO – Klauzula informacyjna RODO. 

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz załącznikami 

wymienionymi w punkcie 8 „Zapytania ofertowego” należy sporządzić w języku polskim, 

w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją 

„Zapytanie ofertowe” nr sprawy ZZP.262.37.2022.MD do zamówienia na: Kompleksowa usługa 

organizacji dwudniowych specjalistycznych szkoleń komputerowych dla pracowników WUP w 

Warszawie zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wraz z zapewnieniem sali 

szkoleniowej, usługi trenerskiej  oraz usługi gastronomicznej. 

11. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 06 października 2022 r. do godziny 23: 59 za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej adres: https://platformazakupowa.pl/pn/wupwarszawa, 

przygotowaną w języku polskim, sporządzoną w formie elektronicznej, pisemnej lub 

dokumentowej. 

(Oświadczenie woli ma formę elektroniczną, o ile zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

forma pisemna polega na umieszczeniu na dokumencie własnoręcznego podpisu, dla zachowania formy 

dokumentowej wystarczy złożenie oświadczenia woli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej 

oświadczenie w dokumencie, którym jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią).. 

Zatwierdzone przez Kierownika Zespołu ds. Zamówień Publicznych 

(podpis elektroniczny) 
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