
Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego nr: 3/SAZII/2018 

 

 

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu 
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 

tel. 33 8475475, fax 33 8475479, szih@szih.pl 
 1 / 3 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 

 

I. Informacje ogólne 

Przedmiotem zapytania jest wybór osoby przeprowadzającej coaching na terenie powiatów: 

oświęcimskiego, chrzanowskiego i limanowskiego dla uczestniczek/uczestników projektu na 

potrzeby realizacji projektu „Strefa aktywizacji zawodowej II” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w okresie od października 

2018 r. do stycznia 2020 r.  

Przedmiot zapytania według Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV 80500000-9 — usługi 

szkoleniowe). 

 

Niniejsza procedura ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie zobowiązuje 

Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu do zawarcia umowy na określonych warunkach 

i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych. 

Liczba uczestniczek/uczestników projektu, miejsce i termin realizacji usługi zależne będą od 

wyników przeprowadzonej rekrutacji.  

Zakres zadań Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zapytania obejmować będzie 

przeprowadzenie sesji coachingowej mającej na celu kształtowanie rozwoju zawodowego 

i osobistego w wymiarze 6h na uczestniczkę/uczestnika projektu. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie dokumentów z przebiegu sesji każdego 

uczestnika/uczestniczki (Karta przebiegu sesji coachingowej, Opinia dotycząca uczestnika 

projektu, Schemat postępów coacha ) i przekazania ich do Zleceniodawcy. 

Szczegółowe terminy i godziny sesji sal zostaną przekazane Wykonawcy na 3 dni przed 

rozpoczęciem zajęć.. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków zapytania 
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W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają łącznie 

wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

1. Ukończyli studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym; 

2. Posiadają kursy w zakresie coachingu; 

3. Posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – min. 100 h; 

4. nie podlegania wykluczeniu w rozumieniu zasady konkurencyjności, o której 

mowa w podsekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 

10.04.2015 r., tj.: Oferent nie jest powiązany/a kapitałowo lub osobowo 

z Zamawiającym udzielającym zamówienia, lub osobą upoważnioną do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu konkurencyjnym 

jeśli złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego), iż nie podlega wykluczeniu w rozumieniu zasady konkurencyjności, 

o której mowa w Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego). 

 

III. Kontakt 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji  z Panią Iwoną Grabowską 

tel. 33 8475485, fax 33 8475479, e-mail: iwona.grabowska@szih.pl. 

IV. Sposób sporządzania oferty. 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza zawartego 

w dokumentacji rozeznania rynku (załącznik nr 2 do zapytania), w języku polskim 

i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli uprawnienie nie 

wynika wprost z dokumentu rejestrowego Oferenta to do oferty należy dołączyć właściwe 

pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę. 

 

Ofertę należy dostarczyć na adres Zamawiającego w wybrany przez Oferenta sposób 

(osobiście, pocztą, kurierem itp.).  

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty Zamawiającemu na 

postawie niniejszego zapytania ponosi Oferent. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2018 r. o godz. 09:00. 

 

Oferty składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej powinny być 

dostarczone w zamkniętych kopertach opisanych „rozeznanie rynku 3/SAZII/2018” . 
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