ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ DLA NAUCZYCIELI
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
z dnia 15.04.2019
Zespół Szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu jako realizator
projektu „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu” o nr RPLD.11.03.0110-0006/17 zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku.
Niniejsze rozeznanie 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.
1. ZAPYTUJĄCY
Zapytujący:
Powiat Sieradzki / Zespół Szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
730934789
8272270396

Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP
Dane teleadresowe Zapytującego:
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Godziny pracy
Osoba do kontaktu
(przedstawiciel Zamawiającego)

98-200 Sieradz, Zamkowa 15
zsznr2sieradz@poczta.onet.pl
438224040
8.00-14.00
Katarzyna Jaworska – Lisowska

2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)
L.p. Przedmiot

Opis przedmiotu (specyfikacja)

1.

Opis Projektu

2.

Określenie
przedmiotu
rozeznania

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu projektu
pn. „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Sieradzu” o nr RPLD.11.03.01-10-0006/17 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu
Access dla zaawansowanych w wymiarze 16 godzin dla 1 nauczyciela.
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykonywania złożonych
zapytań obejmujących dane z wielu tabel, również przy pomocy języka
SQL, wymiany danych z Excelem, Wordem i innymi bazami Accessa oraz
poznanie najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem
baz danych Accessa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających
już doświadczenie w codziennej pracy z Accessem, potrafiących tworzyć
nieskomplikowane bazy danych, kwerendy, formularze i raporty.

Zakres kursu:
1) Wygodne korzystanie z interfejsu Accessa (powtórzenie
najważniejszych opcji, dostosowywanie interfejsu użytkownika);
2) Kwerendy (proste i złożone kwerendy i ich kreatory, filtrowanie,
sortowanie i grupowanie danych, wyszukiwanie duplikatów oraz
elementów, z którymi nic się nie łączy, jednoczesne liczenie wierszy
spełniających różne warunki, szukanie rekordzistów, kwerendy przy
połączeniach wiele do wielu oraz łączące dane z dużej liczby tabel,
różne rodzaje kwerend: krzyżowe, tworzące tabele, dołączające dane
do tabeli, zmieniające albo usuwające wiersze);
3) Importowanie i eksportowanie danych (wymiana danych pomiędzy
Excelem i Accessem oraz pomiędzy kilkoma bazami danych Accessa,
importowanie i eksportowanie danych z plików tekstowych, kopiowanie
danych pomiędzy Accessem, Excelem i Wordem);
4) Bezpieczeństwo (hasła, kontrola dostępu, udostępniania, pliki
*.accde);
5) Nawigacja (formularze nawigacyjne, opcje nawigacji, kategorie
obiektów);
6) Najczęstsze problemy i ich rozwiązywanie.
Egzamin zewnętrzny – nie dotyczy
Warunki dodatkowe
Szkolenie musi odbywać się w ośrodku zlokalizowanym nie dalej niż
200 km od Sieradza.
Okres realizacji szkolenia do 15.07.2019
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Obowiązki
wykonawcy przy
realizacji
zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przeprowadzenie ewaluacji polegającej na przygotowaniu
i przeprowadzeniu pre- i post- testu i/lub egzaminu wewnętrznego
z zakresu wszystkich modułów tematycznych dla Uczestnika.
2) Przygotowanie programu i harmonogramu szkolenia objętego
zamówieniem.
1. Program uwzględnia minimum: tytuł szkolenia, liczbę godzin,
wykładowcę, datę i miejsce realizacji szkolenia, cele szkolenia,
efekty i wskaźniki pomiaru efektów, tematykę zajęć wraz z liczbą
godzin szkolenia z danego tematu w obszarach tematycznych
szkoleń i formach kształcenia. Program nauczania powinien być
tworzony zgodnie zobowiązującymi podstawami programowymi
oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwego
ministra.
2. Harmonogram uwzględnia minimum: termin i miejsce realizacji
szkolenia, tytuł szkolenia, wykładowcę i godziny realizacji szkolenia.
3) Zapewnienie nieodpłatnych materiałów szkoleniowych. Materiały
muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia oraz dobrej jakości (bez
śladów wcześniejszego użytkowania). Wykonawca zobowiązany jest

przygotować materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub
elektronicznej (płyta CD lub Pendrive), długopis oraz harmonogram
szkolenia.
4) Prowadzenie dokumentacji przebiegu kursu: program, wymiar
godzin i tematy zajęć, listy obecności, rejestr wydanych dokumentów
potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji
(zaświadczenie, certyfikat) z potwierdzeniem odbioru ich przez
uczestnika kursu, listy odbioru materiałów i poczęstunku z podpisami
uczestnika kursu (jeśli dotyczy), wydani uczestnikowi kursu,
kończącemu go z wynikiem pozytywnym w terminie do 7 dni od daty
dokonania oceny, stosownego zaświadczenia i certyfikatu.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii
zaświadczenia i certyfikatu o ukończeniu kursu. Zaświadczenie powinno
informować o nabytych kompetencjach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wskazanych wyżej
dokumentów wraz z kopiami wydanych zaświadczeń, z potwierdzeniem
otrzymania przez uczestnika wraz z fakturą VAT.
Wszystkie dokumenty, o których wyżej mowa zostaną przygotowane
przez Wykonawcę.
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)
3.1

3.2

3.3

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do
niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki
techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz dodatkowo
potencjał osobowy i finansowy (jeżeli nie jest osobą fizyczną, która będzie samodzielnie
wykonywać zamówienie)
Wykonawca musi spełniać minimalne wymagania niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, czyli łącznie następujące warunki:
a) Posiadać kwalifikacje do pełnienia roli trenera.
b) W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które będą
osobiście świadczyć usługę, wymagany jest wpis do rejestru agencji zatrudnienia
c) wykształcenie wyższe,
d) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń IT, umożliwiające
przeprowadzenie wsparcia założonego w projekcie.
Wykonawca niespełniający ww. warunków zostanie odrzucony.
W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy
i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia

4. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIE – WYCENA – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE
Odpowiedź na niniejsze rozeznanie uprzejmie prosimy przesyłać do Zapytującego drogą elektroniczną
na adres e-mail zsznr2sieradz@poczta.onet.pl, pocztą tradycyjną, bądź osobiście w siedzibie
Zapytującego do dnia 24.04.2019 do godziny 14.00.
Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 30.09.2019.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Jaworska-Lisowska
Wycenę można złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1). W razie wątpliwości co do treści
rozeznania prosimy kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.
Zamawiający nie dopuszcza podziału zadania na mniejsze części, poprzez np. złożenie oferty na
mniejszą liczbę godzin lub mniejszą liczbę uczestników.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe
(rozeznanie rynku) ma na celu potwierdzenie, że usługa lub usługi nim objęte, zostaną wykonane po
cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Zamawiający wybierając Oferenta, może ale nie musi skorzystać
z ofert złożonych w odpowiedzi na niniejsze rozeznanie cenowe (rozeznanie rynku).

Załączniki:
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1
Oświadczenie dot. danych osobowych – załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych - załącznik 3

Załącznik 1.

Dotyczy:
ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ DLA NAUCZYCIELI
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
z dnia 15.04.2019

WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA (ważna do dnia 30.09.2019).
Przedmiot rozeznania zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 15.04.2019 r. mogę
wykonać (dostarczyć) za następującą cenę:

L.p.

Nazwa Oferenta
oraz dane do kontaktu

1.

Przedmiot

Cena brutto za godzinę
świadczenia usługi

Usługa szkoleniowa - Access dla
zaawansowanych

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam warunki przedstawione w ROZEZNANIU RYNKU NA USŁUGĘ
SZKOLENIOWĄ DLA NAUCZYCIELI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Sieradzu z dnia 15.04.2019 r.

…….………............................………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis

Załącznik 2.
………..............................................................………….
………..............................................................………….
………..............................................................………….

Dane Oferenta

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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z procedurą rozeznania rynku dot. ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ
SZKOLENIOWĄ DLA NAUCZYCIELI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Sieradzu z dnia 15.04.2019; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO1;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 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.



nie przysługuje Pani/Panu:
 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.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

…….……….................………………………….

czytelny podpis, data

Załącznik nr 3.
Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO

……................………………………….

……................………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
rozeznania rynku w sprawie Usługi szkoleniowej dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu z dnia 15.04.2019 r.

ja, niżej podpisany …….......................................................................………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

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

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
Oświadczam, że:
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……….............................……………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

