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ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020, pn. „Nowe kwalifikacje Twoją
szansą na rynku pracy” nr umowy RPSL.07.01.03-24-04E8/16, zwraca się z zapytaniem dotyczącym:
Przeprowadzenia walidacji i certyfikacji dla łącznie 100 Uczestników Projektu.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów walidujących efekty kształcenia zgodne
z zakresem szkolenia zawodowego: Grafika komputerowa (120h) oraz certyfikacji docelowo dla
maksymalnie 100 Uczestników Projektu (10 grup szkoleniowych po śr. 10 osób), tj.: osób powyżej 30 roku
życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące powiat Katowice,
należące przynajmniej do jednej z poniższych kategorii:
• Osoby powyżej 50 roku życia – 19% UP
• Kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie zw. z urodzeniem i wychowaniem
dziecka) – 52% UP
• Osoby z niepełnosprawnościami – 10 % UP
• Osoby długotrwale bezrobotne – 49% UP

Ramowy program szkolenia Grafika komputerowa (w języku efektów uczenia się): znajomość rodzajów
grafiki (rastrowa–bitmapowa, wektorowa–obiektowa), umiejętność stosowania podst. pojęć (punkt,
piksel, linia, obraz rastrowy, obraz wektorowy, rozdzielczość), znajomość tematyki barwy/koloru
(podstawy teorii kolorów, postrzeganie barwy, stosowanie i znaczenie barw, podział barw, dobór
kolorów), umiejętność stosowania komputerowych modeli barw (RGB, CMY/CMYK, HSV, HLS), znajomość
oprogramowania dla grafiki rastrowej (Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Paint Shop Pro, GIMP, Paint)
i wektorowej (CorelDraw, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Inkscape, Maya, 3D Studio Max, Lightwave),
znajomość kategorii plików graficznych, ich kompresji i jej rodzajów, znajomość typografii (podstaw
pojęcia, odmiany kroju pisma, fonty), umiejętność obsługi sprzętu wykorzystywanego w grafice komputer
(komputer, monitory, drukarni, skanery), tworzenie i edycja obrazów rastrowych i wektorowych,
umiejętność animowania obrazów (tworzenie animacji, przygotowywanie ich do druku, na potrzeby
internetu).
Szkolenia kończą się certyfikowanym egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w standardzie
ECDL, ECCC lub równoważnym.
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Egzaminy muszą być prowadzone zgodnie ze standardami ujętymi w Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 i z wytycznymi
zawartymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Egzaminy będą
prowadzone przez instytucje szkoleniowe. Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do sporządzania
protokołów z egzaminów oraz listy obecności na egzaminach.
Wykonawca zapewni egzaminatora/egzaminatorów z doświadczeniem w przeprowadzaniu egzaminów z
zakresu szkoleń komputerowych (minimum 300 osób przeszkolonych/egzaminatora). Zamawiający
udostępni pomieszczenia do przeprowadzenia egzaminów – wyposażone w indywidualne stanowiska
komputerowe.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 I dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie
rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Egzaminatorem może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki - posiada co najmniej:
a) minimum średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie w/w kursów
zawodowych,
b) doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu egzaminów z zakresu szkoleń komputerowych.
2. Miejsce realizacji: Katowice, w salach zapewnianych przez Zamawiającego, spełniających warunki BHP
i ppoż oraz odpowiadających potrzebom grupy docelowej - sale bez barier architektonicznych.
3. Termin realizacji: na bieżąco, do końca lutego 2019 r. lub do zrealizowania egzaminów dla 10 grup
szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o
60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
4. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: ukowalska@jcgroup.pl, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 16:00, dnia 1 sierpnia
2018.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 2/rr/NK/7.1.3/2018, data: 27.07.2018

Nazwa Oferenta: …..................................................................................................................................
Siedziba: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adres do korespondencji:.........................................................................................................................
NIP: ……………………………………… REGON: ……………………………………… KRS: ……………………………………………
Adres e-mail: .......................................................

Telefon: ........................................................

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
składam ofertę na przeprowadzenie egzaminów kończących szkolenia zawodowe dla łącznie 100
Uczestników Projektu nr RPSL.07.01.03-24-04E8/16, pn. „Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku
pracy”
w cenie brutto za jedną egzaminowaną osobę ……………………. zł (słownie: ………………….………………………….).
Wartość brutto całości zamówienia (100 osób): …………………… zł (słownie: ……………………………………………
………….……………………………………………………….…….…..).
OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego;
– uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w rozeznaniu rynkowym;
– wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach w/w projektu, oświadczam,
że Wykonawca, którego reprezentuję:
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy 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 Wykonawcą, 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.

……..............................................................
Data, podpis i pieczątka Oferenta

