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Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia/doradztwa grupowego przypadająca na 1-go 
trenera wynosi 16 godzin (3 usługi x 8 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: woj. Lubelskie - 
miejsce określone w terminie późniejszym. 
 
 
I  Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, 
Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji 
Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 
II Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie jednego lub dwóch trenerów w celu przeprowadzenia 40 
godzin usług szkoleniowych/doradztwa grupowego dla 77 uczestników/-czek projektu.  
 
Planowana liczba godzin na poszczególne części zapytania ofertowego wynosi: część I - 24 godziny, 
część II - 16 godzin usług szkoleniowych/doradztwa grupowego. Łączna planowana liczba godzin na 
wszystkie części wynosi 40 godzin. 
 

 Część I – Lublin i Łuków (planowana liczba godzin: 24).  
Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia/doradztwa grupowego przypadająca na 1-go 
trenera wynosi 24 godziny (3 usługi x 8 godzin) Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin 1 usługa, 
Łuków 2 usługi 
 

 Część II – woj. Lubelskie - miejsce określone w terminie późniejszym - (planowana liczba godzin: 
16). 

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia/doradztwa grupowego przypadająca na 1-go 
trenera wynosi 16 godzin (3 usługi x 8 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: woj. Lubelskie - 
miejsce określone w terminie późniejszym. 
 
Zakres usługi szkolenia/doradztwa grupowego: planowanie działalności gospodarczej wg modelu 

biznesowego CANVAS. 

Usługi świadczone będą dla uczestników/czek projektu zamieszkałych na terenie powiatów: 
bialskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, 
opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miast Biała 
Podlaska i Lublin.  
 
Usługi szkolenia/doradztwa grupowego wykonywane będą w okresie od 27 września do 29 września 
2017 roku (część I zapytania) oraz w listopadzie 2017 roku (część II zapytania) w godzinach 8.00-18.00, 
nie więcej niż 8 godzin dziennie, zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez 
Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami/czkami projektu i przedstawionym Wykonawcy, co 
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany 
dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących 
po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od 
Zamawiającego, uczestników/czek projektu i Wykonawcy.  
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Zamawiający zobowiązuje się do opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia/doradztwa grupowego służących do potwierdzenia 
udziału uczestników/czek projektu oraz zapewnia także zaplecze lokalowe. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług 
w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/czek do projektu. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego szkolenia/doradztwa grupowego 
w przypadku zmiany liczby uczestników/czek projektu.  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 
konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 – zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50%  
wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie jest zgodne 
z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 
Wymagania dotyczące realizacji usług: 
1. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według 

uzgodnionego harmonogramu. Harmonogram może ulegać modyfikacji w zależności od 
wynikających na bieżąco potrzeb. 

2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług 
szkoleniowych/doradczych. 

3. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. 
Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków 
własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.  

4. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.). 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji 

umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.  
 

III Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 

IV Termin wykonania zamówienia: 
Planowany termin realizacji usług:  
Usługi szkolenia/doradztwa grupowego wykonywane będą w okresie od 27 września do 29 września 
2017 roku (część I zapytania) oraz w listopadzie 2017 roku (część II zapytania). 
 
Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu 
postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług 
w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin 
szkolenia i doradztwa grupowego. 
 
V Opis warunków udziału w postępowaniu: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 
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