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ROZEZNANIE RYNKU 

nr 1/2021/TRENER SZKOLENIA CYFROWEGO/SZKOLENIE KOMPUTEOWE/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY 

 

dotyczące usługi przeprowadzenia Szkolenia Komputerowego dla Uczestników projektu „Efektywni na 

rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

 

I. ZAMAWIAJĄCY/ZLECENIODAWCA 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

ul. pl. Kaszubski 8/201 

81-350 Gdynia 

NIP: 5862057791 

REGON: 220744240,  

email: jurkiewicz.robert@gmail.com 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego/Zleceniodawcy w kwestiach merytorycznych 

i proceduralnych: 

Robert Jurkiewicz, email: jurkiewicz.robert@gmail.com tel. 505 444 195 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Postępowanie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pracą trenera szkoleń cyfrowych. Wydatek ten będzie 

poniesiony w ramach projektu „Efektywni na rynku pracy” nr RPMP.08.02.00-12-0171/20 realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

8 Osi Priorytetowej Rynek pracy i dotyczą zapewnienia usługi trenera szkolenia cyfrowego dla 84 

uczestników projektu w łącznym wymiarze 350 godzin, na terenie powiatów: suski, wielicki, Tarnów, 

wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, 

oświęcimski, tarnowski, limanowski oraz olkuski. 

2. Wykonawca szkoleń cyfrowych/składający ofertę zapewni: 

a) Opracowanie indywidualnego planu szkolenia zgodnie z potrzebami uczestników projektu. 

Programy szkoleniowe lub cele szkolenia powinny zawierać opis rezultatów uczenia – w taki 

sposób, by dostarczać uczestnikom odpowiedzi na pytanie: „Co będzie wiedział, rozumiał i/lub 

potrafił robić uczestnik, który ukończy to szkolenie?” (tj. w języku efektów uczenia się). 

b) Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody 

kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób 

uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz 

specyfiki grupy (w tym jej wieku, wykształcenia i umiejętności). 
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c) Przekaże uczestnikom szkolenia niezbędną wiedzę, w zakresie kompetencji cyfrowych. 

Wykonawca będzie realizował szkolenie zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP, w ramach 

kompetencji/kwalifikacji informatycznych i informacyjnych i obejmować będzie następujące 

obszary:  

 Informacja  

 Komunikacja 

 Tworzenie treści 

 Bezpieczeństwo 

 Rozwiązywanie problemów 

Dokładny zakres wsparcia dostosowany zostanie do potrzeb UP dla każdej grupy. Po zakończeniu 

szkolenia jego uczestnicy uzyskają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

d) Wykonawca prowadzi i dostarczy dokumentację ze szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego (udokumentowanie przebiegu szkolenia oraz jego efekty, min. listy obecności, 

dzienniki zajęć, dokumentacja szkoleniowa (np. wyniki testów wraz ze skalą punktową), kopie 

zaświadczeń, ankiet oceniających jakość). 

e) Wykonawca oświadcza pisemnie, że zapoznał/am się z Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych 

Osobowych do projektu „Efektywni na rynku pracy”. Nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0171/20 firmy J&C 

GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, pl. Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia.  

f) Wykonawca zgodnie z 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) zobowiąże się do ochrony przed niepowołanym dostępem, 

nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych 

osobowych przetwarzanych w firmie J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, pl. Kaszubski 

8/201, 81-350 oraz do zachowania ich w tajemnicy w czasie trwania jak i po ustaniu szkolenia.  

g) Wykonawca oświadczy, że został/am poinformowany/a o odpowiedzialności służbowej i karnej 

związanej z ochroną danych osobowych. 

3. Założono łącznie 350 h zegarowych (1 godzina rozumowana jest jako 60 minut zajęć) wsparcia w zakresie 

szkoleń komputerowych. Liczba odbiorców 28 osób, tj. 7 grup x średnio 4 osoby/50h zegarowych na 

grupę. Ilość osób w grupie wynika z rozporządzenia dotyczącego COVID gdzie czytamy, że spotkania 

mogą odbywać się w max.5 osobowych grupach (1trener + 4 UP). W przypadku, kiedy rozporządzenie 

ulegnie zmianie grupy będą składać się z 12 osób i wzrośnie ilość osób objętych wsparciem.  

4. Termin realizacji usługi: od 01.2021 do 06.2021roku. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2021 r:  

2. Miejsce realizacji zamówienia na terenie powiatów: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, 

chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, 

limanowski oraz olkuski. 

 

V.       MINIMALNE WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 

1. wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia związane z tematyką danego 

szkolenia;  

b) doświadczenie związane z tematyką danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata;  

c) kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako 

ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub 

wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).  

2. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 
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VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

Oferta musi zawierać całkowitą cenę brutto za godzinę zegarową szkolenia komputerowego. Co 

oznacza, że w przypadku firm jest to kwota brutto, a w przypadku umowy zlecenie jest to kwota 

całkowitego kosztu będącego po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy, jak i również ewentualny 

dojazd, nocleg itp.  

 

 

VII. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

w terminie od 08.01.2021 roku do dnia 19.01.2021 roku, do godz. 14.00, w siedzibie J&C GROUP Karolina 

Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, ul. pl. Kaszubski 8/201, 

a)  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście. 

Koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana w następujący sposób: 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz,  

ul. pl. Kaszubski 8/201,  
81-350 Gdynia ,  

Biuro Projektu: „Efektywni na rynku pracy”  

z dopiskiem: Oferta na usługi trenera szkoleń cyfrowych – projekt pn. „Efektywni na rynku pracy” 

b) drogą elektroniczną na adres email: jurkiewicz.robert@gmail.com 
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Załącznik 1 – do Rozeznania rynku 

 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 1/2021/TRENER SZKOLENIA CYFROWEGO / SZKOLENIE 

KOMPUTEOWE / EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY dotyczące rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia 

Szkolenia Komputerowego dla Uczestników projektu  „Efektywni na rynku pracy” współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w 

rozeznaniu oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę: 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

NIP: ............................................................................................................................................................. 

REGON: ...................................................................................................................................................... 

Tel/e-mail. ………….…………………………………………………………………………………………….. 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy/Zleceniobiorcy za realizację zamówienia: 

 

Szkolenie komputerowe 

Cena jednostkowa brutto  

za 1h zegarowa/szkolenia  

Cena brutto za całość w przypadku firmy, w przypadku osoby 

nieprowadzącej firmy cena musi zawierać wszystkie skład 

(brutto/brutto) leżące po stronie pracodawcy i pracownika 

Uzupełnia firma  

Osoba fizyczna - 

nieposiadająca firmy 
 

 

3 Znana mi jest treść Rozeznania rynku nr 1/2021/TRENER SZKOLENIA CYFROWEGO/SZKOLENIE 

KOMPUTEOWE/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. Dodatkowo składając ofertę oświadczam, że posiadam potencjał 

kadrowy, organizacyjny i techniczny lub też jestem osobą, która spełnia minimalne warunki 

określone w pkt. V. 

 

                            

               Data, podpis oferenta: 

 

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


