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ROZEZNANIE RYNKU 

na przeprowadzenie kursu komputerowego 

dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: 

„Aktywny w pracy – aktywny w życiu” współfinansowanego ze środków PFRON 
 

Nr postępowania: 2/2021/RR/AKT data: 31.05.2021r.  
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

 

                                Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi 

                         ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18,  90-349 Łódź, lodz@ptsr.org.pl 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.  

WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia ani jego części podwykonawcom.  

WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego 

w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny.  

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.  

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości negocjacji cenowej. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2  kursów komputerowych dla śr. 10 osób 

chorych na stwardnienie rozsiane w ramach prowadzonego projektu: „Aktywny w pracy - 

aktywny w życiu”. 

Kursy komputerowe prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania:  
1. Kurs komputerowy podstawowy dla 5 osób (łącznie 80 godzin - w ciągu jednego dnia 
szkoleniowego może być zrealizowane od 4 do 6 godzin dydaktycznych). Kurs przeznaczony będzie 
dla osób nie posiadających doświadczenia w użytkowaniu komputera, którzy chcą przyswoić wiedzę i 
umiejętności korzystania z podstawowych aplikacji pakietu MS Office oraz podstaw korzystania z 
Internetu. Cel kursu: dostarczanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prace  
w środowisku MS Windows, korzystanie z edytora Microsoft Word dla redagowania  
i drukowania dokumentów oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dla wykonywania 
najprostszych obliczeń.  

Przykładowy program kursu: 
- Budowa komputera 
- System operacyjny 

-  Podstawy MS Word 
- Podstawy MC Excel 

-Podstawy Internetu 

2. Kurs komputerowy zaawansowany dla 5 osób (80 godzin - w ciągu jednego dnia szkoleniowego 
może być zrealizowane od 4 do 6 godzin dydaktycznych.). Kurs przeznaczony dla osób posiadających 
doświadczenie w użytkowaniu komputera, którzy chcą poszerzyć wiedzę  
i umiejętności korzystania z zaawansowanych aplikacji pakietu MS Office. 
Cel kursu: podniesienie wiedzy i umiejętności pozwalających na zaawansowaną prace w MS 
Windows. 
Przykładowy program kursu: 
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- MS Word (praca z dłuższymi dokumentami tekstowymi, zaawansowane listy wielopoziomowe, 
korespondencja seryjna, formularze, ochrona dokumentu i inne) 
- MS Excel (ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji finansowych, wyszukań i odwołań, ćwiczenia  
z użyciem wszystkich przycisków wstążki, sortowanie i filtrowanie, ćwiczenia z użyciem funkcji 
bazodanowych i inne) 
Zajęcia odbywać się będą w grupach śr. 5 osobowych ponieważ stwardnienie rozsiane nie ma 
jednorodnego przebiegu klinicznego, a jego przebieg może się istotnie osobniczo różnić.  
Charakterystyczne są trudności w porozumiewaniu się wynikające z zaburzeń aparatu mowy oraz 
narządu słuchu i wzroku, a także zaburzenia koncentracji i uwagi oraz osłabienie  
i utracenie funkcji poznawczych. Wszystkie te zaburzenia występują w różnym natężeniu  
w zależności od osobniczo zmiennego przebiegu choroby co jest cecha charakterystyczna tej 
jednostki chorobowej. 
 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  

            Kod CPV 
 80533200-1– kurs komputerowy 

 

4. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM USŁUG 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym 
odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponuje odpowiednią ilością sprzętu 
komputerowego pozwalającym na przeprowadzenie szkolenia. Realizując zamówienie, Wykonawca 
każdorazowo zobowiązany jest do:   
1) zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Łodzi posiadającej odpowiednie zaplecze 
techniczne: 

− pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią 
liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki 

− warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom  
z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich 

− zaplecze socjalne i sanitarne (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny) 

−  sala posiada dostęp do Internetu 
2) przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, 
prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków PFRON, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika 
każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu 
oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem zaświadczeń / certyfikatów potwierdzającego ukończenie kursu jak i nabycie 
kompetencji przez Uczestnika (max. do 7 dni po ukończeniu kursu) 
3) zapewni trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych  
z przedmiotem zamówienia . 
4) zapewnienie materiały szkoleniowe w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do 
efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej  
w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie 
uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych. 
5) wydanie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie 
kwalifikacji  
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5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO  

 przekazanie Wykonawcy potrzebnych informacji do rzetelnego wykonania umowy, 

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie realizowane na terenie m. Łodzi w terminie: 
I kurs: od dnia podpisania umowy do września 2021 r. 
II kurs: styczeń – marzec 2022 r. 
 Dokładne terminy do ustalenia do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału  
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Oferty Wykonawców nie spełniających warunków zdefiniowanych w zapytaniu nie będą 
rozpatrywane.  
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca 
przedłoży; 

1. kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną prowadzonej 
działalności, 

2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej (np. 
zaświadczenia, dyplomy) 

Oferty Wykonawców nie spełniających warunków zdefiniowanych w zapytaniu nie będą 
rozpatrywane. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej 
wymienionych warunków przed podpisaniem umowy na wykonanie usług. 

 
Ubiegający się o udzielenie zamówienia ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty. 

 Zamawiający dopuszcza do składania ofert wyłącznie przez osoby fizyczne, świadczące usługi na 
podstawie umowy zlecenia oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące 
osobiście zadania w ramach prowadzonego projektu. 

 

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA  

Rozliczenia prowadzone w PLN. 

 

9.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty 
stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podać cenę brutto za jedną godzinę kursu. W 
cenę należy wliczyć w szczególności koszt: wystawienia stosownych zaświadczeń, a także innych 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, 
jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 
Składając formularz rozeznania rynku oferent jednocześnie oświadcza, że posiada niezbędne 

kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania zlecenia oraz spełnia  

 

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI  

Monika Koza – kierownik biura: 42 649 18 03 
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11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY  

Ofertę należy dostarczyć do dnia 07.06.2021 r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną 

 (w formie skanu) na email: lodz@ptsr.org.pl lub za pośrednictwem poczty polskiej (decyduje data 

wpływu do siedziby PTSR) w zamkniętej trwale kopercie na adres: 90-349 Łódź, ul. ks. bpa  

W. Tymienieckiego 18 opatrzonej napisem: „ROZEZNANIE RYNKU  na  kurs komputerowy dla osób 

ze stwardnieniem rozsianym w ramach projektu: „Aktywny w pracy – aktywny w życiu” 

współfinansowanego ze środków PFRON 

 

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia  postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

13. FINANSOWANIE  

Zamówienie jest współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w ramach projektu pt. „Aktywny w pracy – aktywny w życiu”  

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek informacyjny, informuję iż 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 Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego, Oddział w Łodzi, 90-349 Łódź ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: 

2/2021/RR/AKT z dnia 31.05.2021 z zachowaniem zasady konkurencyjności; 

▪ odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 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, dalej „wytyczne”;   

▪ dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przez 10 

lat, licząc od dnia jej przyznania; 

▪ obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest 

wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;   

▪ w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ osoba fizyczna posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
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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); 

− 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 

(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);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ osobie fizycznej nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 2/2021/RR/AKT   

 
………………………….……, dnia ……………..………… 

 
Imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………..……………… 

Adres: ……………………………………………………………..……………… 

Tel. kontaktowy: …………………………………………….……………… 

e-mail: ………………………………………………………………..………… 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY   
 

w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 2/2021/RR/AKT  z dnia 31.05.2021 r. na przeprowadzenie 

kursy komputerowego dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu 

„Aktywny w pracy – aktywny w życiu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

 
 

  
 

 
 

……………………………………….. 
podpis Wykonawcy 

 
  
Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodne z przedmiotem zamówienia, opisanym w Rozeznaniu 
rynku nr 2/2021/RR/AKT 

2. Zapoznałam/łem się z Rozeznaniem rynku nr 2/2021/RR/AKT, przyjmuję warunki w nim zawarte 
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

Przedmiot zamówienia Cena brutto za 1h 

 kurs obsługi komputera  na poziomie podstawowym 
 

80  godzin 

 

 

 kurs obsługi komputera na poziomie zaawansowanym 
 

80  godzin  
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3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozeznaniu rynku nr 
2/2021/RR/AKT 

4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego 

5. Nie jestem powiązana/y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe 
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO;  
- 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, 

 
 
 
 
 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 

niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość zawartych powyżej danych. 

 
 
 

………………………….............                               ………………………………………………….. 
Miejscowość, data              Czytelny podpis Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz 
składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie 
obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz 
narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego). 

 
 


