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Nr postępowania: 3/rr/CM/9.1/2021, data: 20.10.2021 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Plac Kaszubski 8, pok. 201, 81-350 Gdynia
tel. + 48 505 444 195; e-mail: kjurkiewicz@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl

ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt w partnerstwie z Fundacją
Kreatywnych Innowacji KI, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Centrum Możliwości”, nr umowy
RPMA.09.01.00-14-g796/20, zaprasza do złożenia oferty na realizację następujących zadań
Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 48 Uczestników Projektu

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia komputerowego z zakresu kompetencji
cyfrowych o profilu ogólnym w ramach zadania nr 5 „Szkolenia komputerowe” dla 48 Uczestników Projektu.
Szkolenia grupowe, 4 grupy x średnio 12 osób.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego
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.

III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający poszukuje 1 Wykonawcy.
2. Grupa docelowa: 48 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru woj.
mazowieckiego, zamieszkujące w gminach poniżej progu defaworyzacji określonych w Mazowieckim
barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego z podregionu radomskiego – powiatu kozienickiego
(gmina Garbatka-Letnisko, Magnuszew), lipskiego (gmina Chotcza, Ciepielów, Lipsko -miasto, Lipsko obszar wiejski), przysuskiego (gmina Borkowice, Odrzywół, Przysucha - miasto, Przysucha - obszar wiejski,
Rusinów, Wieniawa), radomskiego (gmina Gózd, Iłża - miasto, Iłża - obszar wiejski, Jedlnia-Letnisko,
Przytyk, Skaryszew - miasto, Skaryszew - obszar wiejski, Wierzbica, Wolanów) i szydłowieckiego (gmina
Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec-miasto, Szydłowiec - obszar wiejski). 100% Uczestników
Projektu będzie osobami doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia społecznego. W projekcie
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przewidziany jest udział osób o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia zawodowego oraz osób
z niepełnosprawnościami.
3. Miejsce realizacji: Wsparcie realizowane będzie w salach znajdujących się na terenie województwa
mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu dla Uczestników Projektu i gmin objętych
wsparciem wymienionych w punkcie nr 2 – Grupa docelowa. Sale zapewnia Zamawiający.
4. Termin realizacji: Spotkania realizowane mają być w elastycznych godzinach dopasowanych do potrzeb
Uczestników Projektu, na bieżąco - od dnia podpisania umowy do końca marca 2022 r. lub do
zrealizowania szkoleń dla wszystkich Uczestników Projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalnomerytoryczne.
5. Wymiar godzinowy: 40 godzin zegarowych/grupę w postaci średnio 10 spotkań x średnio 4 godziny
zegarowe. Łącznie do przeprowadzenia 160 godzin zegarowych wsparcia. Szczegółowy harmonogram
szkoleń będzie ustalany na bieżąco, po zebraniu się danej grupy szkoleniowej, w konsultacji z Wykonawcą
szkoleń.
6. Trener posiadać musi:
- wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie
szkolenia komputerowego,
- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia
w dziedzinie szkoleń komputerowych o profilu ogólnym.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tych warunków.
7. Wykonawca posiadać musi aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
8. Program obejmie obszary i kompetencje zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP (obejmujący
obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów),
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami UP na odpowiednim poziomie zaawansowania. Szkolenia
obejmą średnio 3 z 5 obszarów kompetencji DIGCOMP. Dokładny zakres wsparcia dostosowany zostanie
do potrzeb UP. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy uzyskają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
9. Nabycie kompetencji potwierdzone w IV etapach: I – Zakres, II – Wzorzec, III – Ocena, IV- Porównanie;
poprzez realizację testu wewnętrznego na ostatnim spotkaniu szkoleniowym.
10.Szkolenia przygotują do egzaminu certyfikującego zewnętrznego, oceniającego umiejętności w ramach
standardu DIGCOMP.
11.Warunkiem ukończenia szkolenia dla UP jest obecność na minimum 80% zajęć.
12.Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: akaluzna@jcgroup.pl lub dostarczona
kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350
Gdynia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 23:59, dnia
29.10.2021 r.
13.Oferta cenowa powinna zostać w cenie brutto. W przypadku osoby nieprowadzącej działalności
gospodarczej cena musi zawierać wszystkie składniki (brutto/brutto) leżące po stronie pracodawcy
i pracownika.
POZOSTAŁE INFORMACJE
14. Osoba realizujące zajęcia z UP zobowiązana jest do:
a) stosowania łatwego języka przy przygotowaniu materiałów dla UP i przekazywania treści na
spotkaniach, uwzględniając specyfikę Grupy Docelowej;
b) opracowania programów szkoleniowych zawierających opis rezultatów uczenia w języku efektów
uczenia się;
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15.

16.
17.
18.

19.

20.

c) dokumentowania udziału Uczestników w spotkaniach poprzez zbieranie list obecności, uzupełnianie
kart pracy, dzienników zajęć;
d) pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych UP, w tym specjalnych potrzeb osób
niepełnosprawnych;
e) realizowania wsparcia zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji, stosowania języka
wrażliwego na płeć, wykluczenie stereotypowego podejścia do realizacji zadania w stosunku do
kobiet i mężczyzn, przełamywanie barier w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
Po stronie Wykonawcy/specjalisty realizującego wsparcie leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu do
sali, w której prowadził będzie zajęcia - J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz nie zwraca
osobie przeprowadzającej spotkania z UP kosztów dojazdu do i z miejsca udzielania wsparcia oraz
kosztów ewentualnego zakwaterowania ani nie zapewnia wyżywienia dla Wykonawcy zajęć.
Szczegółowy plan realizacji spotkań z Uczestnikami będzie ustalany między Zamawiającym a wybranym
Wykonawcą w trybie roboczym i uzależniony jest szczególnie od rekrutacji Uczestników.
Warunkiem otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie dostarczenie do Zamawiającego pełnej
dokumentacji związanej z realizacją wsparcia przeprowadzonego w danym miesiącu.
Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu otrzymania transzy
dofinansowania i zapłata za zrealizowane usługi może być dokonana dopiero po wpływie środków z
dotacji na konto Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia
przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby
osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu
RPMA.09.01.00-14-g796/20, pn. „Centrum Możliwości” spowodowane zmianami w wytycznych
dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie. Realizacja umowy po tego typu zmianach nastąpi po
akceptacji ze strony Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania zakupów w ramach postępowania rozeznania rynku w
pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 3/rr/CM/9.1/2021

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

Telefon: ........................................................
☐ TAK

Podmiot ekonomii społecznej (proszę zaznaczyć właściwe)

☐ NIE

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
składam ofertę na przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 48 Uczestników Projektu

☐ Wynagrodzenie trenera:
Cena jednostkowa brutto w PLN
za 1 h zegarową

Cena łącznie brutto w PLN
za 160 h zegarowych

słownie

słownie

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
– posiadam/y
aktualny

wpis

do

rejestru

instytucji

szkoleniowych

nadany

przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać właściwy Urząd) pod nr ………………………………………………………………….. (należy wypełnić);
– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego;
– 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).
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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
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dot.
postępowania w procedurze rozeznania rynku nr 3/rr/CM/9.1/2021
w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g796/20, pn. „Centrum Możliwości”

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”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz,
plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia;
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia o 3/rr/CM/9.1/2021 prowadzonym w trybie rozeznania
rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne
wydatki dotyczące zakończonego projektu;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu określonym w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiadam 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 ***;
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− 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.

______________________________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego

