Wrocław, 27.07.2022
Zamawiający:
Fundacja Eudajmonia
ul. Borówkowa 5A
59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu:
Sylwia Miaśkiewicz
Koordynator projektu
Tel. 698 679 799
Adres e-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl
Adres strony internetowej: www.eudajmonia.pl

ROZEZNANIE RYNKU
Fundacja Eudajmonia zaprasza do przedstawienia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego
rozeznania rynku.

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Fundacja Eudajmonia beneficjent projektu „Krzyżowice Szkoła Zawodowców” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WROF, nr projektu: RPDS.10.04.02-02-0001/19,
poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia KURSU GROOMERSKIEGO dla uczniów Powiatowego
Zespołu Szkół w Krzyżowicach.

1. Opis projektu
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia
do potrzeby rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Projekt skierowany jest
do 110 uczniów i 17 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.
W projekcie zaplanowano realizację następujących zadań:
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1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Będzie miało ono na celu wspomaganie procesu
rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do
odbycia stażu u przedsiębiorcy.
2. Staże zawodowe dla uczniów. W ramach staży uczniom zostanie zapewnione: stypendium
stażowe, odzież robocza, szkolenie BHP i sfinansowanie kosztów eksploatacji materiałów i narzędzi.
Rezultatem przeprowadzonych staży, organizowanych we współpracy z pracodawcami, będzie nabycie
przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych.
3. Tworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy - adaptacja sali
lekcyjnej na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem oraz zakupem sprzętu TIK. W ramach
zadania zostanie przeprowadzona adaptacja sali lekcyjnej na pracownię chemiczną wraz z zakupem
wyposażenia. Pracownia chemiczna zostanie wyposażona w odpowiednie szafy, gabloty, stojaki i inny
specjalistyczny sprzęt, który zapewni bezpieczne wykonywanie doświadczeń i pokazów oraz umożliwi
przechowywanie odczynników chemicznych. Użytkowanie pracowni wpłynie na rozwój zainteresowań
uczniów oraz pozwoli na prezentację projektów uczniowskich. Dodatkowo zostanie zakupione
wyposażenie TIK (tablica interaktywna z oprogramowaniem przedmiotowym, rzutnik multimedialny,
aparat fotograficzny z oprogramowaniem do obróbki zdjęć, drukarka). Zakup narzędzi TIK będzie
służyć podnoszeniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
4. Organizacja warsztatów i spotkań popularno-naukowych przygotowujących uczniów na studia
wyższe - działania organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi. W ramach zadania zostaną
zrealizowane zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni
wyższych: dodatkowe zajęcia/warsztaty z matematyki przygotowujące uczniów do podjęcia nauki
na uczelniach wyższych, cykl spotkań popularno-naukowych z chemii prowadzonych przez
pracowników uczelni wyższych oraz edukacyjne pikniki naukowe, w ramach których nauczyciele wraz
z uczniami i pracodawcami przygotują pokazy, konkursy, prezentacje tematyczne i branżowe.
Realizacja zajęć umożliwi podniesienie kompetencji uczniów i zacieśnienie współpracy PZS nr 1
w Krzyżowicach z uczelniami wyższymi.
5. Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów prowadzonych na uczelniach wyższych. W ramach
zadania zostaną zorganizowane dodatkowe dwudniowe wyjazdy dydaktyczne na uczelnię wyższą dla
uczniów technikum weterynarii i technikum hodowcy koni. W programie zajęć przewiduje się m.in.
zajęcia warsztatowe i laboratoryjne pogłębiające wiedzę i wspierające zainteresowania
oraz omówienie najczęstszych błędów podczas egzaminów. Zajęcia będą prowadzone zgodnie
z podstawą programową na poziomie rozszerzonym.
6. Wycieczki edukacyjno-naukowe dla uczniów. W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane
dla uczniów dwudniowe wycieczki: do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na Międzynarodowe
Zawody Jeździeckie Cavaliada w Krakowie oraz na Targi Turystyczne w Poznaniu. W ramach każdego
wyjazdu zapewniony zostanie: transport, wyżywienie, ubezpieczenie, nocleg oraz uczestnictwo
w lekcji pokazowej. Celem realizacji tego zadania jest nawiązanie trwałej współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym, mającym wpływ na sposób kształcenia w szkole, a także zapoznanie
uczniów z nowoczesnymi trendami i technologiami oraz umożliwienie zebrania idei, które mogą się
przyczynić do podniesienia jakości kształcenia w PZS nr 1 w Krzyżowicach.
7. Kursy zawodowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawień zwiększających ich
szanse na rynku pracy. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące kursy: operatora
wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem, groomera, trenera psów, nauki jazdy
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konnej, baristy, barmana, dekoracji stołów i potraw, animatora czasu wolnego, fotografii i obróbki
cyfrowej zdjęć. Kursy będą realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznogospodarczego szkoły. Umożliwią one uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.
8. Formy podwyższające kwalifikacje nauczycieli - kursy, warsztaty, konferencja. Nauczyciele wezmą
udział w kursie optymalnego wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu z obsługą tablicy
interaktywnej, w warsztatach dla nauczycieli przedmiotów w zawodzie technik hotelarstwa
prowadzonych przez profesjonalnego szefa kuchni oraz w kursach branżowych zgodnych
z indywidualnym zapotrzebowaniem nauczycieli. W ramach zadania zostanie również zorganizowana
konferencja branżowa dla nauczycieli zawodu we współpracy z okolicznymi szkołami, pracodawcami
oraz uczelniami wyższymi. Podjęte działania umożliwią dostosowanie kwalifikacji nauczycieli zawodu
do aktualnych wymogów rynku pracy.
Całkowita wartość projektu: 1 321 700 zł
Kwota dofinansowania: 1 123 445 zł
Fundacja "Eudajmonia" jako Partner Wiodący oraz Powiat Wrocławski jako Partner Projektu realizują
projekt w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31
października 2022 r.

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie KURSU GROOMERSKIEGO, obejmującego łącznie 52
godziny dydaktyczne dla 10 uczestników projektu (uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach).
Czas realizacji zamówienia: wrzesień-październik 2022
Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, ul. Główna 2, 50-040
Krzyżowice
3. Zakres czynności świadczonych przez Wykonawcę
W celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
•

•
•

przeprowadzenia KURSU GROOMERSKIEGO, obejmującego łącznie 52 godziny dydaktyczne
dla 10 uczestników projektu (uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach) „Krzyżowice-Szkoła
Zawodowców” w trybie 13 bloków szkoleniowych po 4 godziny każdy w dniach od
poniedziałku do czwartku w okresie 09-10.2022 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
zapewnienia dyspozycyjności umożliwiającej realizację zamówienia,
przestrzegania zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami i zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie realizacji
zamówienia w ramach projektu,
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•
•
•

ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tytułu nieprawdziwości
złożonej oferty, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego,
wydania osobie przeszkolonej zaświadczenia/certyfikatu lub innego dokumentu
potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji/kompetencji,
dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia pełnego
harmonogramu kursu.

4. Wymagania wobec wykonawców (oferentów)
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający łącznie poniższe kryteria:
•
•
•

posiadający kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności
do wykonania przedmiotu zamówienia,
posiadający dyspozycyjność umożliwiającą realizację zamówienia,
posiadający mobilność i gotowość do przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.

Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na
prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią
rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy lub zlecenia usługi, a także zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne,
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
Zamawiający oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie
niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje
będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć
charakter i zakres tych danych i informacji.
Wykonawcą / osobą realizująca usługę nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w
realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z
zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub
podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania
opisane w niniejszym punkcie, zarówno przed wyborem wykonawcy, jak i po jego wyborze.
5. Wymagane oświadczenia i dokumenty:
Kompletna oferta powinna zawierać minimum:
−
−

wypełnioną wycenę (wzór w załączniku nr 1),
wypełnione oświadczenie posiadaniu wiedzy i umiejętności (wzór w załączniku nr 2)
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6. Terminy i sposoby składanie ofert:
Terminy składania ofert:

27.07.2022 r.- 03.08.2022 r. – rozpatrzenie ofert 04.08.2022 r.

Sposoby składania ofert:
Odpowiedź na niniejsze rozeznanie proszę przesyłać drogą mailową na adres
s.miaskiewicz@eudajmonia.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie zamawiającego; w tytule
wiadomości/na kopercie należy wpisać: „kurs groomerski - wycena”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
7. Kryteria oceny ofert z wagami punktowymi:
Kryteria formalne:
−
−

spełnienie warunków udziału w zamówieniu,
przesłanie kompletnej oferty (2 załączniki)

Kryteria merytoryczne/cenowe:
−

cena (waga: 100%)

Przez cenę rozumie się stawkę brutto wraz z kosztami pracodawcy za 52 godz. dydaktyczne pracy
(kurs dla 10 osób).
Ocena kryterium zgodnie z wzorem:
cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 100
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W postępowaniu zostanie wyłoniona 1 oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (poda najniższą
cenę).
Z poważaniem,
Sylwia Miaśkiewicz
Koordynator projektu
Załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – formularz wycena

2)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i umiejętności
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Załącznik nr 1
Dane oferenta:
Imię i nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel./e - mail………………………………………………………………………………………………………………………………………
WYCENA
Dotyczy:
przeprowadzenia KURSU GROOMERSKIEGO, obejmującego łącznie 52 godziny
dydaktyczne dla 10 uczestników projektu (uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach) w trybie 13 bloków
szkoleniowych po 4 godziny każdy w dniach od poniedziałku do czwartku w okresie 09-10.2022
w ramach projektu pn. „Krzyżowice-Szkoła Zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
przeprowadzenie KURSU GROOMERSKIEGO, obejmującego łącznie 52 godziny dydaktyczne dla 10
uczestników projektu (uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach) „Krzyżowice-Szkoła Zawodowców” w trybie
13 bloków szkoleniowych po 4 godziny każdy w dniach od poniedziałku do czwartku w okresie 0910.2022

Cena brutto brutto / 52 h (kurs dla 10 osób) :
Cena wykonania zamówienia brutto brutto
(w tym ew. składki ZUS) za 52 godziny
dydaktyczne (kurs dla 10 osób) w złotych

……………………………………………………………………………..

słownie : …………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z warunkami rozpoznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu ostatecznego
terminu składania ofert.
3. Będąc świadomym odpowiedzialności cywilnej, oświadczam, iż dane i oświadczenia powyższe są
zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym

……………………………………………………………
Data i podpis Oferenta
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Załącznik nr 2

Dane oferenta:
Imię i nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel./e - mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
O posiadaniu wiedzy, doświadczenia i umiejętności

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………..............................................., oświadczam,
że posiadam kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie
określonym w niniejszym rozeznaniu rynku.

……………………………………………………………
Data i podpis Oferenta
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