
 

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR 1/2015/WARTA 
 

Nazwa i adres zamawiającego: 
Oczyszczalnia Ścieków WARTA SA 
Ul. Srebrna 172/188 
Częstochowa 
                                   

Przedmiot zamówienia 

      Szkolenia z zakresu rozwiązań ekologicznych, ekoinnowacji, zarządzania środowiskowego w 
przedsiębiorstwie, zastosowania technologii przyjaznych środowisku i OZE. 
Słownik CPV: 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 
80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego 

 

Informacje o projekcie: 

Cel. 

Wzrost kwalifikacji 110 pracowników z 50 MSP z zakresu wiedzy ekologicznej, 
gospodarki odpadami, ekoinnowacji w terminie do 30.06.2015r. 

Okres realizacji. 

1.01.2014 – 30.06.2015r. 

Obszar realizacji projektu: Cała Polska 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis szkoleń i kursów: 

1. Przeprowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu możliwych do wprowadzenia w 
firmie rozwiązań ekologicznych (i źródła ich finansowania) 

Lp. Nazwa szkolenia Długość 
szkolenia 
(dni) 

Liczba 
osób 

Liczba 
grup 

Dni 
szkol. w 
sumie 

Termin 
realizacji 

Maks. 
cena 
NETTO / 
dzień 
szkol. 

1 Gospodarka odpadami - 
podstawy 

1 20 2 2 02.15-06.15 2560 

2 Kategoryzacja odpadów 1 20 2 2 02.15-06.15 2560 

3 Sposoby likwidacji odpadów 1 20 2 2 02.15-06.15 2560 
4 Składowanie odpadów 

niebezpiecznych 
1 20 2 2 02.15-06.15 2560 

5 Recykling 2 10 1 2 02.15-06.15 2560 
6 Możliwość ograniczania 

produkcji odpadów 
2 10 1 2 02.15-06.15 2560 

7 Problematyka oczyszczania i 
uzdatniania wody 

2 10 1 2 02.15-06.15 2560 

8 Gospodarka wodna 2 10 1 2 02.15-06.15 2560 

 



2. Przeprowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu ekoinnowacji 

Lp. Nazwa szkolenia Długość 
szkolenia 
(dni) 

Liczba 
osób 

Liczba 
grup 

Dni 
szkol. w 
sumie 

Termin 
realizacji 

Maks. 
cena 
NETTO / 
dzień 
szkol. 

1 Ekoinnowacje procesów 
produkcyjnych 

1 10 1 1 02.15-06.15 2560 

2 Zastosowania ekoinnowacji w 
gospodarce odpadami 

1 10 1 1 02.15-06.15 2560 

3 Zastosowanie ekoinnowacji w 
produkcji 

2 10 1 2 02.15-06.15 2560 

3. Przeprowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu zarządzania środowiskowego w 
przedsiębiorstwie 

Lp. Nazwa szkolenia Długość 
szkolenia(d
ni) 

Liczba 
osób 

Liczba 
grup 

Dni 
szkol. w 
sumie 

Termin 
realizacji 

Maks. 
cena 
NETTO / 
dzień 
szkol. 

1 Ochrona środowiska 
naturalnego 

1 20 2 2 02.15-06.15 2560 

2 Wykaz obowiązków 
sprawozdawczych w zakresie 

gospodarki odpadami 

1 20 2 2 02.15-06.15 2560 

4. Przeprowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu zastosowania technologii 
przyjaznych środowisku i OZE 

Lp. Nazwa szkolenia Długość 
szkolenia 
(dni) 

Liczba 
osób 

Liczba 
grup 

Dni 
szkol. w 
sumie 

Termin 
realizacji 

Maks. 
cena 
NETTO / 
dzień 
szkol. 

1 BAT – Best Avalible Technology 
– postępowanie z odpadami 
stałymi 

1 10 1 1 02.15-06.15 2560 

2 Postępowanie z 
nieczystościami płynnymi – 
przegląd systemów 

1 10 1 1 02.15-06.15 2560 

3 Oczyszczanie ścieków metodą 
osadu czynnego 

1 10 1 1 02.15-06.15 2560 

4 Przyzakładowe oczyszczalnie 
ścieków – regulacje prawne 

1 10 1 1 02.15-06.15 2560 

Konkretne daty i godziny szkoleń ustalane będą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

Tryb organizacji kursów szkoleniowych 

realizacja zajęć w czasie i po godzinach pracy; 

dzień szkoleniowy = 8 godzin szkoleniowych; 1 godzina przerwy obiadowej; 

godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć/15 minut przerwy (kawowa); 

Szczegółowy opis niezbędnych działań związanych z realizacją szkoleń i kursów, które 



zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca: 

przygotowanie programu szkoleń i kursów, zapewniającego osiągnięcie 
planowanego wzrostu kwalifikacji i kompetencji uczestników; 

przygotowanie i przeprowadzenie testów ex-ante i ex-post; 

opracowanie i realizacja ankiet oceny szkoleń i samooceny; 

dostosowanie poziomu szkoleń i kursów do poziomu wiedzy uczestników (na 
podstawie testów wiedzy); 

przygotowanie i wydanie certyfikatów potwierdzających nabycie konkretnych 
kompetencji i umiejętności; 

opracowanie i przekazanie uczestnikom indywidualnych planów zajęć i 
materiałów edukacyjnych; 

przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu list obecności z każdego dnia 
szkoleniowego; 

zapewnienie dojazdu, wyżywienia i ew. noclegu trenerów prowadzących 
zajęcia. 

Dopuszczalność składania ofert cząstkowych: 

NIE 

Termin wykonania zamówienia: 

2.2015 –06.2015 

Miejsce i termin składania ofert: 
 

Siedziba zamawiającego: Oczyszczalnia Ścieków WARTA SA Ul. Srebrna 172/188 
Częstochowa, do dnia  25.02.2015 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). 

Warunki udziału w postępowaniu: 

oferent prowadzi działalność szkoleniową min. 1 rok (potwierdzenie za pomocą 
wyciągu z KRS, lub CEIDG - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

oferent posiada co najmniej roczne doświadczenie w praktycznym wdrażaniu 
rozwiązań z zakresu ochrony środowiska; 

Wszyscy trenerzy, skierowani do realizacji szkoleń, muszą posiadać 
wykształcenie wyższe lub średnie z udokumentowanymi kursami powiązanymi z 
działaniami merytorycznymi oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z 
danego obszaru tematycznego. 

oferent nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkowych (oświadczenie); 

oferta zostanie sporządzona w języku polskim; 

oferowane ceny NETTO/BTUTTO za dzień szkoleniowy, nie mogą przekroczyć 
maksymalnych kwot, które zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie, tj. 
(zgodnie z rubryką „maksymalna cena NETTO/dzień szkoleniowy”) 

 
Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone. 
 
 
 
 



Kryteria wyboru ofert: 

Lp. Kryterium - nazwa Kryterium – opis Ocena/waga punktowa 

  Kryterium – sposób ujęcia w ofercie  

1. Cena Cena sumaryczna  oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 
20 pkt, a każda następna zgodnie z 
wzorem: Liczba punktów oferty = (cena 
oferty najniższej x 2 / cena oferty 
ocenianej) 

 

2. Doświadczenie Doświadczenie kadry zaangażowanej w 
projekt w prowadzeniu szkoleń  z 
zakresu ochrony środowiska 

skala oceny: 

0-1 lat - 0 pkt, 

1-2  lata - 10 pkt; 

3 i więcej - 20 pkt 

 

 

3. Kadra Dysponowanie odpowiednią kadrą do 
prowadzenia działań merytorycznych 
opisanych w zapytaniu : 

a) trenerzy posiadają imienne 
referencje  potwierdzające min 80 h 
szkoleń z zakresu ochrony środowiska b) 
biegła znajomość tematyki ochrony 
środowiska potwierdzona wpisem do 
bazy ekspertów CRS prowadzanej przez 
PARP (dotyczy wszystkich trenerów) 

Skala oceny (a): 

 

0-1 trener – 0 pkt 

2-3 trenerów – 10 pkt 

4 I więcej – 20 pkt 

 

b) za spełnienie przedmiotowego kryterium 
dostawca otrzymuje 20 pkt 

4. Kryteria dodatkowe: Metodyka: opis planowanych do 
wykorzystania technik, narzędzi i metod 
prowadzenia zajęć. 

Maksymalna liczba punktów – 20. Ocena 
dokonywana będzie na podstawie liczby i 
różnorodności planowanych do 
wykorzystania technik, narzędzi i metod, a 
także ich jakości, dopasowania i 
przydatności do tematyki poszczególnych 
zajęć. 

  Opis szkoleń I kursów: opis 
merytorycznej zawartości szkoleń i 
kursów – treść wykładów/warsztatów, 
przykłady dobrych i złych praktyk itp. 

Maksymalna liczba punktów – 20. 

Ocena dokonywana będzie na podstawie 
liczby elementów zawartych w opisie oraz 
ich jakości, planowanych do wykorzystania 
przykładów. 

Sposób przyznawania punktacji: 

Maksymalna liczba punktów wynosi 120. 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Spełnienie kryteriów zostanie sprawdzone na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, opisów, 
kserokopii, wyciągów z materiałów, itp. przedłożonych przez oferentów. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów. 

Wybór wykonawcy: 



W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia postępowania ofertowego, 
Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę. Ogłoszenie o wyborze zamieszczone zostanie na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

Okres związania ofertą: 

30 dni od ostatniego dnia składania ofert. 

Niezbędne dokumenty: 

Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, zgodnie 
z pkt. 8 podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. 

Oświadczenie o niezaleganiu względem ZUS i US – załącznik nr 2. 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w  niniejszej 
dokumentacji – załącznik nr 3. 

Do oferty należy dołączyć aktualny wyciąg z KRS lub CEIDG – kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem. 

Oferta powinna być złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4. do niniejszej 
dokumentacji. 

Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 – 4, skutkować będzie jej 
odrzuceniem. 

 

 

Kontakt: 
Sławomin Królak – skrolak@wartasa.eu lub pod adresem: Oczyszczalnia Ścieków WARTA SA 
Ul. Srebrna 172/188 Częstochowa 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o braku powiązań. 

2. Oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Formularz ofertowy. 

Inne: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 
lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 

 

mailto:skrolak@wartasa.eu


ZAŁĄCZNIK 1. 

………………………………………………………… 

Miejscowość, dnia 

……………………………………………………………………….. 

Nazwa oferenta 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

adres 

 

Oświadczenie o braku powiązań. 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

…........................................................... 
podpis i pieczęć* 

* Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 

 



ZAŁĄCZNIK 2. 

………………………………………………………… 

Miejscowość, dnia 

……………………………………………………………………….. 

Nazwa oferenta 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

adres 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany, w imieniu oferenta oświadczam, że nie zalega on z płatnościami na rzecz ZUS i 
Urzędu Skarbowego. 

 

…........................................................... 
Podpis i pieczęć* 

 

 
* Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 3. 

………………………………………………………… 

Miejscowość, dnia 

……………………………………………………………………….. 

Nazwa oferenta 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

adres 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany, w imieniu oferenta oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu 
dla KONKURSU OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR 1/2015/WARTA 

 

…........................................................... 
Podpis i pieczęć* 

 

 
 Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK 4. 
………………………………………………………… 

Miejscowość, dnia 

……………………………………………………………………….. 

Nazwa oferenta 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

adres 

 

OFERTA 

 

 

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2015/WARTA 

 

 

 

Cena usługi NETTO: 

 

Szkolenia z zakresu rozwiązań ekologicznych: ………(1) x 16 dni szkoleniowych = 

………….(2) 

Szkolenia z zakresu ekoinnowacji: ………(3) x 4 dni szkoleniowe = ………….(4) 

Szkolenia – zarządzanie środowiskowe: ……….(5) x 4 dni szkoleniowe = 

………….(6) 

Szkolenia – technologie przyjazne środowisku i OZE: ……….(7) x 4 dni 

szkoleniowe = ………....(8) 

 

 

(2)+(4)+(6)+(8))=……………………(9) 

 

Legenda: 

 

2, 4, 6, 8 – Ceny łączne dla poszczególnych zakresów tematycznych szkoleń; 

 

9 - Cena sumaryczna podlegające ocenie. 

 

Opis szkoleń i kursów 

OPIS (lub odesłanie do załącznika): 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Metodyka 

OPIS (lub odesłanie do załącznika): 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 


