Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12
e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

ZOM.241.5.2019.ZD.26
4/04/2019/ZAM

Wrocław 12.04.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/04/2019/ZAM

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
Usługa w zakresie organizacji i

przeprowadzenia szkoleń zawodowych „Kurs

komputerowy z egzaminem ECDL BASE” na potrzeby projektu „Razem można więcej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020,
obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia oraz egzaminów z zakresu
modułów ECDL BASE.
1.

Szczegółowe warunki zamówienia:

1. Zakres szkoleń powinien składać się z dwóch modułów (szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego opisu):
- B1 – Podstawy pracy z komputerem – min. 40 godzin dydaktycznych;
- B2 – Podstawy pracy w sieci – min. 40 godzin dydaktycznych;
2. Program szkolenia powinien obejmować 80 godzin dydaktycznych oraz dodatkowy czas
niezbędny na przeprowadzenie 1 egzaminu oraz 1 poprawki dla każdego uczestnika.
3. Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
poświadczającego udział w szkoleniu oraz wydaniem certyfikatu kwalifikacji komputerowych
wydanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, które można uznać za kwalifikację na potrzeby
mierzenia wskaźników monitorowania EFS.
4. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem z zakresu modułów ECDL BASE objętych
programem szkolenia (certyfikat ECDL PROFILE), przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą,
zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz
egzaminów w siedzibie Zamawiającego zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym,
6. Maksymalna Ilość godzin szkoleniowych do przeprowadzenia na jedną edycję wynosi : 80 h.
7. Skierowanych do udziału w szkoleniu zostanie maksymalnie 46 osób.
8. Grupy szkoleniowe będą liczyły minimalnie 6 osób maksymalnie 10
9. Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym jednak nie
dłużej niż 8 godzin dydaktycznych dziennie.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie przedmiotu
zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć
dydaktycznych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
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12. W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni
właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę
minimum 3 trenerów. Każdy z trenerów prowadzący szkolenie będzie posiadał niezbędne
certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz
doświadczenie w zakresie przeprowadzenia minimum 3 szkoleń z zakresu ECDL przygotowujące do
egzaminu (trwające minimum 50 godzin). (Załącznik Nr 2).
13. W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez
Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra
posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do
przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie.
14. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, koszt materiałów szkoleniowych
i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów, poprawek, wydania certyfikatów ponosi Wykonawca.
15. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt umożliwiające prawidłową realizację
zamówienia. – poza komputerami, które zapewnia Zamawiający (na potrzeby przeprowadzanego
szkolenia)
17. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:


prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WD 2014-2020,



prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone
logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach w ramach
RPO WD 2014-2020,



protokół z przeprowadzonego egzaminu zawierający dane instytucji uprawnionej do
certyfikacji, miejsce i datę przeprowadzenia certyfikacji oraz typ/rodzaj egzaminu
(określenie modułów ECDL),



prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego kursu.

18. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie
e-learningu.
19. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
20. Okresy realizacji szkoleń i egzaminów: I edycja: czerwiec 2019r.
II edycja: wrzesień 2019r.
III edycja: grudzień 2019r.
IV edycja: marzec 2020r.
V edycja: czerwiec 2020r
21. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć
dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń
oraz certyfikatów.
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22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.
23. Zamawiający

zastrzega,

iż

w

przypadku

pisemnej

uczestnika/uczestniczkę projektu przed rozpoczęciem
wypłacone

rezygnacji

ze

szkolenia

przez

szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie

za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie

realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część
szkolenia.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym
niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
25. Wykonawca winien działać zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych – tekst jednolity z dnia
10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem 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). Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
Kod CPV: 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
2. Termin składania ofert: 24.04.2019r.
3. Okresy realizacji zamówienia: I edycja: czerwiec 2019r.
I edycja: wrzesień 2019r.
III edycja: grudzień 2019r.
IV edycja: marzec 2020r.
V edycja: czerwiec 2020r
4. Informacja o finansowaniu zamówienia: Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020
5. Kryterium oceny ofert:
a) Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę
wg. wzoru:

CENA = cena najniższej oferty niepodlegającej odrzuceniu/cena oferty badanej *
60%;
b) Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za
zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –
np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).
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c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów jako sumę
punktów uzyskaną w obu kryteriach oceny ofert.
6. Warunek udziału w postępowaniu:
1)

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki, w zakresie
zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników przez Wykonawcę :
a) Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności związane z
realizacja przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy, była zatrudniona na
podstawie umowy o pracę przez cały okres świadczenia usługi, w zakresie koordynacji
szkolenia lub świadczenia usług szkoleniowych (oświadczenie) Załącznik Nr 7,

2) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (kserokopia załączona do
oferty).
3) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą:
a) udokumentowana wiedzę i doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń z zakresu
obsługi komputera,
b) doświadczenie w zakresie przeprowadzenia minimum 3 usług szkoleniowych z zakresu
ECDL przygotowujących do egzaminu certyfikowanego (trwających minimum 50 h
każda usługa). Wykonawca wykaże spełniane warunku udziału

w postępowaniu

poprzez złożenie wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji oraz informacja o podstawie dysponowania
tymi osobami (Załącznik Nr 2).
7. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu:
A. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi

w

imieniu

Zamawiającego

czynności

związane

z

przygotowaniem

i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
B. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są
integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów
potwierdzających spełnienie w/w warunków.

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12
e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

C. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.
8. Dodatkowe oświadczenia składane wraz ofertą:
a) Potwierdzenie, że dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby
mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (oświadczenie),
Załącznik Nr 4,
b) Zakończenie szkolenia i egzaminów w terminach wskazanych przy każdej z edycji.
(oświadczenie), Załącznik Nr 5,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej
sprawie (oświadczenie). załącznik Nr 6.
9. Ofertę

proszę

przesłać

zofia.dombrowska@wci.wroclaw.pl

pocztą

elektroniczną

lub złożyć

osobiście

na
w

adres

siedzibie

e

–

mail:

Zamawiającego

–

Wrocławskie Centrum Integracji - sekretariat ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław w
nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019r.
Ofertę proszę przysłać na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).
Wraz z ofertą proszę przesłać podpisany i zeskanowany dokument dotyczący RODO.
10. Informacji udziela: pod względem formalno – prawnym p. Zofia Dombrowska numer telefonu
071/782 35 16 lub adresem e – mail: zofia.dombrowska@wci.wroclaw.pl od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00, pod względem merytorycznym p. Ewa Żmuda numer telefonu 071/782
35 18 lub adresem e-mail: ewa.zmuda@wci.wroclaw.pl w godzinach 8:00 – 15:00.

Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
ECDL BASE (PROFILE)
Moduł ECDL

Tematyka

B1
Podstawy pracy
z komputerem

Wyjaśnienie pojęć Technologia Informacyjna i Komunikacyjna (ICT);
rozróżnianie sposobów wykorzystania Technologii Informacyjnej i
Komunikacyjnej; wyjaśnienie pojęć sprzęt komputerowy (hardware) i
oprogramowanie (software); rozróżnianie różnych typów komputerów;

Liczba
godzin
40
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B2

rozróżnianie podstawowych rodzajów urządzeń komputerowych;
wyjaśnienie pojęć: procesor, pamięć RAM, dysk oraz ich znaczenie w
funkcjonowaniu komputera; rozróżnianie podstawowych typów
zintegrowanych oraz zewnętrznych urządzeń; rozróżnianie portów
wejścia i wyjścia; rozróżnianie typów; wyjaśnienie pojęcia systemu
operacyjnego, znajomość popularnych systemów operacyjnych;
wyjaśnienie pojęcia EULA i uzasadnienie posiadania legalnego
oprogramowania; rozróżnianie różnych typów licencji oprogramowania;
znajomość procedury uruchamiania oraz bezpiecznego wyłączania
komputera, oraz bezpiecznego logowania za pomocą nazwy
użytkownika i hasła; charakterystyka funkcjonalności pulpitu i paska
zadań; rozróżnianie popularnych ikon; wybór oraz zmiana położenia
ikon; tworzenie skrótów oraz zmiana ich miejsca położenia; rozróżnianie
części okien; praca z oknami systemu; korzystanie z dostępnych funkcji
Pomocy; odczytywanie podstawowych informacji o systemie
operacyjnym; zmiana konfiguracji daty i czasu, głośności, tła,
rozdzielczości ekranu, zmiana, dodawania i usuwanie klawiatury oraz
zmiana domyślnego języka klawiatury; zamykanie zawieszonej aplikacji;
instalowanie i odinstalowywanie aplikacji; podłączenie do komputera
różnych urządzeń; dokonywanie zrzutu pełnego ekranu oraz aktywnego
okna; praca z aplikacją do edycji tekstu (wprowadzenie tekstu,
zapisywanie, kopiowanie, przenoszenie, wklejanie tekstu oraz zrzutu
ekranu; drukowanie); instalowanie oraz odinstalowywanie drukarki oraz
wydruk testowy; ustawianie domyślnej drukarki; zarządzanie zadaniami
wydruku; wyjaśnienie hierarchicznego schematu organizacji dysków,
folderów, plików przez system operacyjny; przełączenie się między
dyskami, folderami, podfolderami i plikami; wyświetlanie właściwości
plików i folderów; zmiana widoku wyświetlania plików i folderów;
rozróżnianie popularnych rodzajów plików; zasady nazewnictwa plików;
tworzenie, zmiana nazwy, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie plików i
folderów; wyszukiwanie plików i folderów; przeglądanie listy ostatnio
używanych plików; zaznaczanie plików i folderów; sortowanie plików i
folderów; operacje na Koszu; rozróżnianie typów urządzeń do
przechowywania danych; określanie rozmiaru plików i folderów;
określanie wolnego miejsca na nośniku; operacje kompresji plików i
folderów; wyjaśnienie pojęcie sieci, Internet oraz rozróżnianie
podstawowych zastosowań Internetu; wyjaśnienie pojęć Intranet i VPN
oraz możliwości ich zastosowania; wyjaśnienie pojęcia prędkości
transmisji i zasad jej pomiaru; wyjaśnienie procesów ściągania z sieci i
wysyłania do sieci; wyjaśnienie pojęcia ISP oraz praktyk dot. wyboru
podłączenia się do sieci Internet; rozpoznawanie statusu sieci
bezprzewodowej oraz przyłączenie się do tej sieci; wyjaśnienie zasad
ustalania bezpiecznego hasła; wyjaśnienie pojęcia zapory i celu jej
stosowania; wyjaśnienie potrzeby archiwizacji danych na zewnętrznych
nośnikach;
wyjaśnienie
potrzeby
regularnego
uaktualniania
oprogramowania; wyjaśnienie pojęcia złośliwego oprogramowania i
rozróżniania jego typów; wyjaśnienie jakie zagrożenia dla komputera lub
innych urządzeń niesie złośliwe oprogramowanie; wykorzystanie
oprogramowania antywirusowego; wyjaśnienie zasad prawidłowego
użytkowania komputerów i innych urządzeń pod względem zdrowia
użytkownika; wyjaśnienie zasad oszczędzania energii podczas używania
komputera i innych urządzeń; wyjaśnienie potrzeby recyclingu w
odniesieniu do baterii, wkładów z tuszami, tonerów, itp.; użytkowanie
komputera przez osoby niepełnosprawne – oferowane przez system
ułatwienia.
Pojęcia: Internet, www (World Wide Web), adres URL, link (hyperlink);
budowa adresu strony internetowej; identyfikowanie powszechnie
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Podstawy pracy
w sieci

znanych typów domen ze względu na: położenie geograficzne oraz
rodzaj organizacji (.org, .edu, .com, .gov); pojęcie przeglądarki oraz
identyfikowanie ogólnie znanych przeglądarek; charakteryzacja różnych
aktywności internetowych: wyszukiwanie informacji, zakupy, nauka,
publikacje, korzystanie z usług bankowych i serwisów różnych urzędów,
rozrywka,
komunikacja;
rozróżnianie
odpowiednich
metod
zabezpieczenia się podczas pracy w sieci: zakupy na bezpiecznych i
polecanych stronach, unikanie niepotrzebnego udostępniania osobistych
oraz finansowych informacji, wylogowanie się ze stron po zakończonej
pracy; znajomość pojęcia szyfrowania; identyfikowanie bezpiecznych
stron (https, symbol kłódki); pojęcie certyfikatu cyfrowego; rozróżnianie
metod kontroli wykorzystania Internetu (nadzór, ograniczenia
przeglądarek, ograniczenia ściągania z Internetu); otwieranie i
zamykanie przeglądarki internetowej; wprowadzanie adresu URL i
przechodzenie do strony o podanym adresie URL; odświeżanie strony i
zatrzymanie ładowania strony; aktywacja linków (hyperlinków),
otwieranie stron w nowej karcie
i w nowym oknie, otwieranie i zamykanie kart i okien, przełączanie się
pomiędzy kartami i oknami; poruszanie się pomiędzy stronami: wstecz,
dalej, strona domowa; wyświetlanie adresów wcześniej odwiedzanych
stron przy użyciu funkcji historia; wypełnianie, przesyłanie i resetowanie
formularzy internetowych; używanie narzędzi internetowych do
przetłumaczenia strony lub tekstu; znajomość pojęcia wyskakujących
okienek (pop-up), ciasteczek (cookie); używanie dostępnych funkcji
pomocy; operacja na paskach narzędziowych; zarządzanie historią;
dodanie strony do zakładek i zarządzanie zakładkami; wydruk stron
internetowych (m.in. do pliku PDF); pobieranie zawartości stron
internetowych do wskazanej lokalizacji; kopiowanie tekstu, grafiki,
adresów URL; znajomość pojęcia wyszukiwarki; wyszukiwanie informacji
w sieci; korzystanie z internetowych słowników i encyklopedii;
znajomość pojęcia prawa autorskiego i ochrony danych osobowych;
wyjaśnienie pojęcia społeczności internetowej (wirtualnej); sposoby
publikacji i udostępniania treści w sieci (blogi, mikroblogi, podcasty);
ochrona przed szkodliwym działaniem podczas korzystania ze
społeczności internetowych (prywatność); pojęcia IM, SMS, MMS, VoIP,
FTP, DNS, serwer, klient, spamowanie, trollowanie, floodowanie, bomba
pocztowa; zasady netykiety; odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
bez załącznika oraz z załącznikiem; znajomość pól DO, DW, UDW;
pojęcie phishingu; zastosowanie podstawowych katalogów poczty
elektronicznej; otwieranie i zapisywanie załączników we wskazanej
lokalizacji; zmiana priorytetu wiadomości; wyszukiwanie wiadomości;
tworzenie, usuwanie i uaktualnianie wydarzeń w kalendarzu oraz
dodawanie zaproszonych osób do wydarzenia.

