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Warszawa,  
25 lipca 2019 r. 

 
POWR.03.01.00-00-N047/16-00 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/07/ZAD 1 poz. 4/ZAD 3 poz. 10/13__2019 

(na przeprowadzenie przez pracodawców modułu dydaktycznego: aparatura i technologia 
w przemyśle kosmetycznym w formie ćwiczeń – warsztatów oraz opracowanie skryptu 

dydaktycznego dla w/w modułu) 
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe) 

 
I. ZAMAWIAJ ĄCY 

 
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa 
NIP: 529-16-78-903,  

       REGON: 015592523 
  
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
 
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez pracodawców w ich własnym środowisku 

zawodowym modułu dydaktycznego: aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym w 
formie ćwiczeń – warsztatów oraz opracowanie skryptu dydaktycznego dla w/w modułu w 
ramach projektu - Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
80000000-4 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
2.1. Termin:  
 
a/ prowadzenie zajęć: 
studia niestacjonarne: zjazdy weekendowe piątek - sobota – niedziela [ wybrane dni] w przedziale 
czasowym: 8:00-20:15 
studia stacjonarne: dni powszednie w tygodniu [wybór dnia w uzgodnieniu z planistą] w przedziale 
czasowym: 8:00-18:00 
Zajęcia odbywają się wg. szczegółowego harmonogramu począwszy od: 
semestr I tj. od października 2019 r. do lutego 2020 

• Terminy dla grupy niestacjonarnej: 
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17.01.2020 – 2 grupy 
31.01.2020 – 2 grupy 
 

• Terminy dla grupy stacjonarnej zostaną ustalone z planistą w okresie sierpień-wrzesień 
2019 
 

 
b/przygotowanie skryptu dydaktycznego – do 10 września 2019 r 
 
 
 
2.2. Miejsce: zajęcia odbywać się będą w jednostkach/siedzibie oferenta  na terenie m.st. Warszawy lub 

w odległości maksymalnie 20 km. od jej granicy w dobrze skomunikowanym miejscu. 
 
2.3. Informacje formalno- organizacyjne wraz z zakresem realizacji 
 
a/ dotyczące zajęć: ilość godzin, grup w danym module –  
 
Zajęcia są zajęciami prowadzonymi w ramach specjalności manager produktu kosmetycznego na 
kierunku kosmetologia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: 
 
- moduł aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym – semestr I – 30 h. na grupę 
stacjonarną/20 h. na grupę niestacjonarną 
 
2 grupy 6 osobowe na studiach stacjonarnych =  60 
2 grup 8 os. na studiach niestacjonarnych = 40 
Łączna liczba godzin na wszystkie grupy na cały semestr wynosi - 100 
 
 
a.1/Zajęcia planowane są w blokach tj.  
- w przypadku studiów niestacjonarnych 10 godzinnych po 45 min. na grupę tj. 8 godzin zegarowych 
jednorazowo, co oznacza 2 spotkania dla każdej grupy. Zajęcia realizowane dla 2 grup w tym samym 
czasie [zgodnie z w/w terminami] wymagają zapewnienia dwóch prowadzących oraz wypełnienia 
zobowiązań wskazanych w pkt. a.3-a.4 dla każdej z grup oddzielnie. 
- w przypadku studiów stacjonarnych liczba godzin w ciągu 1 dnia może być niższa. Wówczas 
częstotliwość spotkań większa np. 5 spotkań po 6 godzin lub 3 spotkania po 10 godzin dydaktycznych. 
 
a.2/Zajęcia muszą mieć wymiar praktyczny – warsztatowy tj. angażować studentów tj.  
praca w grupach/ analiza przypadków/ wykonywanie czynności z zakresu wykładanych treści/ 
pokaz 
 
a.3/Zajęcia prowadzone są u oferenta z użyciem aparatury i technologii. Oferent zobowiązany jest sam 
wskazać/zapewnić aparaturę, której funkcję i właściwości będą realizowały efekty uczenia się wskazane 
w sylabusie {{ załącznik nr 1}}, które to student musi nabyć po zakończonym udziale w zajęciach. 
 
a.4/Przebieg zajęć, w tym procedury, materiały eksploatacyjne, higieniczne, powierzchnię i wyposażenie 
sprzętowe, technologiczne zapewnia oferent. 
 
Oferent odpowiedzialny jest za: przygotowanie zajęć, ich przeprowadzenie oraz weryfikację efektów 
uczenia się. Zajęcia prowadzone są na podstawie przygotowanej karty przedmiotu stanowiącej załącznik 
nr 1 w zakresie części C - ćwiczenia / L – ćwiczenia specjalistyczne/ warsztatowe: L1-L8  
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• b/dotyczące skryptu: skryp dydaktyczny przygotowywany jest na podstawie sylabusa i musi zawierać 

rozwinięcie wszystkich treści ćwiczeniowych – warsztatowych C - ćwiczenia / L – ćwiczenia 
specjalistyczne/ warsztatowe: L1-L8  , które w nim określono. Dokument należy przekazać w formie 
elektronicznej [pocztą e-miał lub na nośniku elektronicznym].Wykonawca  zapewni  oznakowanie 
zgodnie z „Podręcznikiem  wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020 w 
zakresie informacji i promocji”.   

 
 
2.5. Wymagania w stosunku do oferenta: 
 
a) podmioty mogące wziąć udział w postępowaniu ofertowym: 

 
 

• status pracodawcy rozumiany jako - jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości 
prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 k.p.). Pracodawca 
prowadzący od co najmniej 5 lat działalność gospodarczą w obszarze przemysłu 
kosmetycznego w którym to aspekty zawodowe ukierunkowane są na dostarczenie usług 
przy wykorzystaniu aparatury i technologii, bądź na bezpośrednim dostarczaniu tejże 
aparatury i technologii do podmiotów funkcjonujących w przemyśle kosmetycznym stąd 
musi wynikać min. 5 letnie doświadczenie zawodowe zbieżnej z programem kształcenia tj. 
częścią - C - ćwiczenia / L – ćwiczenia specjalistyczne/ warsztatowe: L1-L8. 
 
Opis prowadzonej działalności potwierdzającej zbieżność z wybranym modułem stanowi 
załącznik nr 2 do oferty. 
 

b) o doświadczeniu i kwalifikacjach do prowadzenia ćwiczeń – warsztatów decyduje podmiot 
pracodawca, który wskazuje osobę prowadzącą warsztaty na terenie podmiotu oraz osobę 
przygotowująca skrypt dydaktyczny. 

c) dysponowanie odpowiednim zapleczem aparaturowym, technicznym, w tym lokalowym oraz 
zasobami kadrowymi do realizacji zajęć warsztatowych. 

d) zajęcia odbywać się będą w jednostkach/siedzibie pracodawcy  na terenie m.st. Warszawy lub w 
odległości maksymalnie 20 km. od jej granicy w dobrze skomunikowanym miejscu, do którego czas 
dojazdu [realizowanego poprzez komunikację miejską/podmiejską – dostępność obligatoryjna] z 
Warszawy do miejsca docelowego nie przekracza 30 min. 
 

 
3.  Kwota kwalifikowana  

• stawka jednostkowa brutto za 1 godz. zajęć ćwiczeniowych – warsztatowych = 45 min. 
obejmująca przygotowanie się do zajęć, przeprowadzenie zajęć, weryfikację efektów uczenia się 
[zaliczenie modułu] oraz inne czynności konieczne do realizacji zadania. 

• Stawka jednostkowa brutto za 1 godzinę organizacji zajęć ćwiczeniowych - warsztatowych 
[wynajem powierzchni, materiały higieniczne, ochronne, eksploatacyjne, sprzęt, wsparcie 
techniczne]. 

• jednorazowa kwota brutto za przygotowanie skryptu dydaktycznego. 
 
4.  W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały drogą e-mailową np. 

harmonogram zajęć oraz inne materiały konieczne do wykonania zakresu umowy. 
5.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla określonej ilości grup. 
Wskazanie 2 grup wymaga organizacji zajęć dla 2 grup warsztatowych w tym samym czasie tj. 
zapewnienie 2 prowadzących. 
6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
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7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć z zastrzeżeniem o powiadomieniu 
wykonawcy co najmniej 14 dni przed zmianą. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości grup lub ich konfiguracji do dnia 30 września 
2019.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Kwota kwalifikowana musi być podana z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie 
ponosi wykonawca przy realizacji usługi i stanowić cenę jednostkową. 

8.1. Zamawiający nie finansuje innych kosztów niż te wskazane w punkcie 3. 
 
IV. OCENA OFEERTY  
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Stawka 100% [co stanowi łącznie 100 pkt [cz. I + cz. II + cz. III ale liczonych zgodnie ze schematem 
Ad 1.] 
2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych poprzez spełnia/nie spełnia – załącznik 2 do oferty. 
Ad 1.  
 
Cz. I liczba punktów dla zajęć  = Najniższa stawka brutto ze wszystkich złożonych ofert     x 100 x 40% 
                           stawka brutto badanej ofert 
 
Cz. II liczba punktów dla organizacji zajęć  = Najniższa stawka brutto ze wszystkich złożonych ofert     x 100 x 40% 
                                                   stawka brutto badanej ofert 

 
 
Cz. III liczba punktów dla skryptu  = Najniższa stawka brutto ze wszystkich złożonych ofert     x 100 x 20% 
                               stawka brutto badanej ofert 

 
 
Łączna liczba punktów = Cz. I + Cz. II  +  Cz. III  
 
 
Stawka musi być podana w PLN cyfrowo i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
usługi.  
 
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych – oferty, w których to kryterium nie będzie spełnione nie 
podlegają ocenie.  
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie 
projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.  
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą. Zamawiający stworzy listę rankingową wszystkich oferentów. W przypadku, gdy 
wybrany wykonawca nie wskaże możliwości przeprowadzenia zajęć dla wszystkich grup ćwiczeniowych 
ujętych w pkt. 2.3.a zamawiający powierzy kolejnemu oferentowi z listy rankingową realizację 
pozostałych grup. 
 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU 
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:  
- złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z kompletem  
wymaganych dokumentów.  
- Spełnia warunki udziału w postępowaniu,  
- Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do  
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zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w  
szczególności na  
a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub 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.  
Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku ww. powiązań. Oświadczenie to zawarte 
jest w treści Formularza Oferty  
 
 
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową  
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres - siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
UWAGA: Do oferty powinien zostać założony KRS/CEDIG 
 
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: 

poczty elektronicznej na adres: biuro.powr@wsiiz.pl– [skan z podpisem], poczty, kuriera lub też 
dostarczona osobiście do Biura Projektu, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa do 
dnia: 1 sierpnia 2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe 1/07/ZAD 1 poz. 
4/ZAD 3 poz. 10/13__2019Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii  
i Zdrowia. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 2 sierpnia 2019 r.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: https://wsiiz.pl/zapytania-ofertowe-kosm  oraz 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców w dniu 2 sierpnia 2019 r. 
Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej  oraz powiadomi oferentów w dniu 2 
sierpnia 2019. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także 
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
IX. KONTAKT: 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Okulanis pod nr telefonu 22 646 20 29 oraz adresem email: 
biuro.powr@wsiiz.pl 
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ZAŁ ĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr  1/07/ZAD 1 poz. 4/ZAD 3 poz. 10/13__2019 
 
 

 
…………………., ………………….2019 r. 

(miejscowość i data) 
 
(Dane Wykonawcy) 
 

OFERTA 
Do: 
 
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa 
NIP: 529-16-78-903,  
 REGON: 015592523 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia przeprowadzenie przez pracodawców w 

ich własnym środowisku zawodowym modułu dydaktycznego: aparatura i technologia w przemyśle 

kosmetycznym w formie ćwiczeń – warsztatów oraz opracowanie skryptu dydaktycznego dla w/w 

modułu w ramach Projektu Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i 

Zdrowia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż zobowiązuję 

się wykonać przedmiotowe zamówienie na podstawie poniższego zestawienia: 

 
Nazwa Podmiotu:………………………………...……………………. 
Adres:…………………………………………………………………… 
Tel.:……………………………………...………………………………  
e-mail…………………………………………………………………… 
 

LP Moduł* Liczba grup**:  
- 2 studia niestacjonarne 
- 2 studia stacjonarne 
[wskazać ilość grup] 

 
Cena brutto za 45 
min [przypadająca 
na 1 godz. zajęć na 
grupę]  

 
Cena brutto [z 
VAT] za 1 
godzinę 
organizacji zajęć 
na grupę 

 
Cena brutto za 
przygotowanie 
skryptu 
dydaktycznego  

stacjonarne 
 
niestacjonarne 

1. Aparatura i 
technologia w 
przemyśle 
kosmetycznym 

     
 

  

 
 

…………………………………………….. 
Czytelny podpis  Wykonawcy 

* uzupełnić wybrany moduł 
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** Wskazanie co najmniej 2 grup wymaga organizacji zajęć dla 2 grup warsztatowych w tym samym czasie tj. zapewnienie 2 
prowadzących oraz wypełnienia zobowiązań wskazanych w pkt. a.3-a.4 dla każdej z grup oddzielnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym, uzyskałam/em konieczne 

informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

 
…………………………………………….. 

Czytelny podpis  Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI do oferty: 
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
2) Oświadczenie o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych 
3) Inne……………………. 
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Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie o braku powiązań 

 
 

OŚWIADCZENIE  O BRAKU POWI ĄZAŃ 

Oświadczam, że  nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych rozumianych jako wzajemne 

powiązania  między  Zamawiającym –  Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawa 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, polegającymi w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. 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. 

…………………………………………….. 
Czytelny podpis  Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych  
 
 
 
Wykonawca  oświadcza, iż spełnia wymagania kwalifikacyjne do prowadzenia warsztatów - ćwiczeń  
z modułu aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym w ramach projektu  Modyfikacja kierunku 
Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia ponieważ: 

1. jest pracodawcą w rozumieniu (art. 3 k.p.) zatrudniającym …………(liczba pracowników) 

pracowników. Prowadzi działalność gospodarczą od……………..(data) [załącznik KRS/CEDIG] 
 

2.  jest w stanie spełnić wymagania określone w punkcie 2.5. zapytania ofertowego. 
 

W przypadku, gdy oferent będzie realizować zajęcia poza Warszawą zobowiązany jest opisać i 
wskazać czas, sposób dojazdu komunikacją miejską/podmiejską, który nie może przekroczyć 30 min. 

 
 
 

Opis prowadzonej działalności  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


