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Poznań, 07.03.2019 r.
ZAPYTANIE CENOWE
w ramach rozeznania rynku
W związku z realizacją projektu: „KARIERA W ZASIĘGU RĘKI – program wspierający osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy i defaworyzowane na wielkopolskim rynku pracy” RPWP.06.02.00-30-0077/17; Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 6.2 Aktywizacja Zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na kurs Krawca

Zamawiający: 
Kompass Invest Sp. z o.o.
(dawniej Kompass Consulting Buczkowski Maciej)
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań
NIP: 779-248-32-87

1. Przedmiot rozeznania:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia Krawiec wymiarze 100 h wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla 1 grupy liczącej 9 Uczestników Projektu. Kurs ma prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu "Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020", potwierdzonych odpowiednim dokumentem, którego kserokopia zostanie doręczona Zamawiającemu. 
Łączny wymiar zajęć wynosi 100 godzin. 1 godzina rozumiana jako 45 minut. Program nauczania powinien być podzielony na część teoretyczną (20h) i część praktyczną (80h).
Minimalny zakres tematyczny szkolenia: 
	Wprowadzenie do szycia

Podstawowe informacje kroju i szycia
Budowa maszyny do szycia 
Rodzaje prasowania
Podstawy materiałoznawcza
Zdejmowanie miary
	Szycie maszynowe – rodzaje szwów , zastosowanie szwów i sposób wykończenia 
Podstawy krojów 

2. Grupa docelowa: Uczestnikami Projektu są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujące w województwie wielkopolskim, będące defaworyzowane na rynku pracy, w tym m.in. osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, kobiety.
3. Termin realizacji: marzec -kwiecień 2019. Harmonogram realizacji zajęć dostosowany zostanie do potrzeb grupy docelowej, jednakże szkolenia wraz z egzaminami dla wszystkich Uczestników zrealizowane zostaną nie później niż do 30.04.2019 r. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach wypracowanych z Zamawiającym, dostosowanych do możliwości grupy docelowej. Zamawiający wymaga od Wykonawców dyspozycyjności.
4. Miejsce realizacji: Oborniki, województwo wielkopolskie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej (m.in. listy obecności, dziennik zajęć, lista odbioru materiałów szkoleniowych, listy odbioru cateringu, harmonogramów zajęć, potwierdzeń odbioru zaświadczeń, certyfikatów).
Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi materiały szkoleniowe w postaci skryptów w wersji papierowej mających na celu pomoc w przyswajaniu wiedzy oraz materiały niezbędne do efektywnego prowadzenia praktycznej nauki zawodu  dla każdego Uczestnika.
Wykonawca zapewni sale i niezbędną infrastrukturę na potrzeby realizacji szkoleń i egzaminów  dla wszystkich uczestników, w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć. Sale i obiekty szkoleniowe muszą spełniać warunki BHP oraz odpowiadać potrzebom grupy docelowej, w tym osób niepełnosprawnych, np. podjazdy, szerokie wejścia, windy. Zamawiający wymaga, aby sala szkoleniowa była przestronna, ogrzewana/klimatyzowana, autonomiczna tj. nie wydzielona z jednej dużej sali, posiadała odpowiednie wyposażenie (m.in. rzutnik multimedialny, laptop, ekran, stoliki, krzesła, maszyny do szycia), oświetlenie umożliwiające pracę szkoleniową, okna, dostęp do toalety i szatni. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych
Wymagania Zamawiającego dotyczące Wykonawcy:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

	posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca usługi zrealizował w sposób należyty co najmniej 3 usługi szkoleniowe w temacie zamówienia, 
	posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.


Wybrany Wykonawcy przed zawarciem umowy dostarczy dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunków. 
Informacje dodatkowe:

Postępowanie nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz do rozeznania się w cenach oferowanych na rynku.
	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”, Zamawiający informuje, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kompass Invest Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, IV piętro, 60-783 Poznań;

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kompass Invest Sp. z o.o.: iod@kompass-consulting.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty;  
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 RODO;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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. 

Ofertę należy złożyć drogą:
- mailową na adres k.lipien@kompass-consulting.pl poprzez uzupełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego rozeznania do dnia 11.03.2019 r., podając cenę kursu dla jednego uczestnika projektu oraz cenę łączną (Cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść zamawiający z uwzględnieniem m.in. kosztu wynajmu Sali, kosztu materiałów, podatku od towaru i usług (VAT), czy wszystkie należne podatki i obciążenia, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i zaliczki na podatek dochodowy do zapłaty których jest zobowiązany Zamawiający) 
lub
- osobiście, bądź za pomocą poczty polskiej lub kuriera, dostarczając uzupełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, do biura projektu mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej 21, IV piętro 60-783 Poznań, do dnia 11.03.2019 rpodając cenę kursu dla jednego uczestnika projektu oraz cenę łączną (Cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść zamawiający z uwzględnieniem m.in. kosztu wynajmu Sali, kosztu materiałów, podatku od towaru i usług (VAT), czy wszystkie należne podatki i obciążenia, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i zaliczki na podatek dochodowy do zapłaty których jest zobowiązany Zamawiający). 
Wszelkie zapytania dotyczące rozeznania rynku należy przesyłać drogą mailową na adres: k.lipien@kompass-consulting.pl


Załącznik nr 1 – Formularz oferty

DANE WYKONAWCY:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………..
Adres: …..………………………………………………………………………………………….
adres email :…………………………………………………………………………………….
nr tel.: ……………………………………………………………………………….…………….

Przedstawiam ofertę na realizację usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego „Krawiec” 
w ramach projektu 
 „KARIERA W ZASIĘGU RĘKI – PROGRAM WSPIERAJĄCY OSOBY POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA, POZOSTAJĄCE BEZ PRACY I DEFAWORYZOWANE NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY”:

Koszt brutto przeprowadzenia szkolenia dla 1 osoby
Liczba osób
Łączny koszt brutto za wykonanie zamówienia
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Oświadczam, że spełniam warunki i wymagania wskazane w zapytaniu cenowym.



……………………………….. 					 ………………………………..
 miejscowość, data,                   		podpis / i pieczątka imienna 
/ pieczęć firmowa wykonawcy				osoby upoważnionej







