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Postępowanie nr 4/0104/19/RPMP 

Nowy Sącz, dnia 22 czerwca 2020 roku 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

PRZEPROWADZANE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 

w ramach projektu „Wiek nowych możliwości” (RPMP.08.06.01-12-0104/19) 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 

Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

HUMANEO 

ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz 

NIP 7343157319, REGON 120195516 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Informacje o projekcie: 

Projekt „Wiek nowych możliwości” zakłada opracowanie i wdrożenie (min. jednego elementu) strategii 
zarządzania wiekiem u 80 pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem 
dużych przedsiębiorstw), z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie 
województwa małopolskiego, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień 
przystąpienia do projektu, w okresie 10.2019 r. - 12.2020 r., poprzez realizację wsparcia szkoleniowo-

doradczego dla 320 pracowników (w szczególności pracowników powyżej 50 roku życia - min. 25% 

Uczestników) ukierunkowanego na opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania wiekiem 
dopasowanej do potrzeb każdego pracodawcy. 

1. Przedmiotem zamówienia  jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu opracowania strategii zarządzania 

wiekiem. 

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Zakres usługi obejmuje: 

a) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu opracowania strategii zarządzania wiekiem obejmujących 
zagadnienia: 

• Wprowadzenie do tematyki zarządzania wiekiem. 
• Prognozy demograficzne w ujęciu globalnym i lokalnym. 
•  Organizacja pracy z uwzględnieniem wieku pracowników. 
• Cykle rozwoju pracownika w organizacji. 

• Konflikt pokoleń. 
• Zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika z uwzględnieniem wieku. 
• Techniki motywowania i zarządzania pracownikami z uwzględnieniem wieku. 
• Korzyści wynikające z posiadania Strategii Zarządzenia Wiekiem (SZW) przez pracodawcę. 
• Kluczowe elementy SZW. 
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• Etapy tworzenia SWZ u pracodawcy. 

• Proces tworzenia SZW, udziału w tym procesie różnych grup interesariuszy. 

• Przegląd dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem. 
• Sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy związanej z wiekiem pracowników. 

b) Dopasowanie szkolenia do poziomu Uczestników – zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji 
rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleń (opisanego językiem 
efektów uczenia się) oraz metod pracy. W tym celu należy przeprowadzić pre-testy wśród 
Uczestników i ankiety wśród pracodawców/kadry zarządzającej, a na zakończenie testy badające 
postępy Uczestników. 

c) Opracowanie skryptu z treściami merytorycznymi poruszanymi na zajęciach, zawierającego 
podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte, 
z poszanowaniem praw autorskich. 

Skrypt zostanie przekazany Uczestnikom na pendrive, zapewnianym przez Zamawiającego. 

d) Stosowanie tzw. krótkich form przypominających zwanych „pigułkami wiedzy” poprzez rozsyłanie ich 
do Uczestników drogą e-mail, w celu wzmocnienia przyswajania wiedzy/ umiejętności 
prezentowanych na szkoleniu.  „Pigułki wiedzy” to w zwartej formie przedstawione najważniejsze 
treści szkolenia stacjonarnego ujęte w różnych formach, w zależności od poziomu zaawansowania 
grupy oraz rodzaju przekazywanych treści. Mogą mieć formę prezentacji multimedialnej, krótkiego 
filmiku lub notatek ze szkolenia. Ich zastosowanie ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia 
przez nieustanne stymulowanie pamięci uczestników. 

e) Wykorzystanie podczas prowadzenia szkoleń różnorodnych, angażujących metod kształcenia oraz 
środków i materiałów dydaktycznych, dostosowanych do specyfiki i sytuacji osób uczących się, m.in. 
wykład interaktywny, dyskusje, case study, gry szkoleniowe. 

f) Przeprowadzenie weryfikacji nabytych przez Uczestników kompetencji zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020, na podstawie następujących etapów: 

ETAP I: Zakres (zdefiniowana w ramach wniosku o dofinansowanie projektu grupa docelowa objęta 
wsparciem). 

ETAP II: Wzorzec (zdefiniowany standard wymagań (po weryfikacji wstępnej kompetencji), tj. 
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań). 

ETAP III: Ocena (przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny 
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (sprawdzenie wiedzy w formie testu). 

ETAP IV: Porównanie (porównanie uzyskanych wyników etapu III (Ocena) z przyjętymi wymaganiami 
(określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

g) Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu – potwierdzającego nabycie 

kompetencji każdemu Uczestnikowi, który ukończył szkolenie (warunkiem ukończenia szkolenia 
przez danego Uczestnika jest frekwencja na poziomie co najmniej 80%). 

h) Opracowanie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, na którą składają się dokumenty: 

• raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się, 
• program szkolenia, 

• materiały szkoleniowe, 
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• listy obecności, 
• dzienniki zajęć, 
• karty pracy wypełniane przez prowadzących po każdych zajęciach, 

• zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wraz z rejestrem wydanych zaświadczeń. 

i) Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który 
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

j) Niezwłoczne udostępnianie Zamawiającemu do kontroli wszelkich dokumentów związanych 
z realizowanym szkoleniem, na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów 
uprawnionych. 

k) Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu 
o harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników. 

l) Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem 
szkoleń w terminie do 3 dni roboczych po zakończonym szkoleniu, a zeskanowanych dokumentów 
na każde żądanie Zamawiającego. 

m) Informowanie Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

n) Prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań. 

o) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu szkoleń protokołu wskazującego 
prawidłowe wykonanie zadań. 

p) Realizację usługi szkoleniowej z zastosowaniem zasady zrównoważonego rozwoju poprzez 
zobligowanie prowadzących zajęcia do oszczędzania energii, m.in. poprzez odpowiednie sterowanie 
ogrzewaniem. 

q) Realizacja usługi z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego Uczestnikom i osobom realizującym 

usługę, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
sanitarnego. 

2. Wymiar zamówienia (liczba godzin, liczba Uczestników): 

176 godzin zajęć, 11 grup x 16 godzin/ grupa. 

115 Uczestników, 11 grup x średnio 8-12 osób. 

Tryb realizacji szkoleń: 2 spotkania x 8 godzin lub 1 spotkanie x 4 godziny + 2 spotkania x 6 godzin). 

1 godzina = 60 minut 

Harmonogram czasowy szkolenia: 

− czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia; 
− w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny 

zegarowe; 

− w trakcie zajęć trwających co najmniej 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 

trwająca min. 45 minut. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wymiaru zamówienia, w szczególności w wyniku 
wprowadzonych zmian do umowy o dofinansowanie/ wniosku o dofinansowanie realizowanego 

projektu, trudności z rekrutacją założonej liczby Uczestników do projektu, rezygnacji Uczestników 
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z dalszego udziału w projekcie, jak również w sytuacjach, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć. 

Wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od faktycznie zrealizowanego wymiaru usługi. 

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia wymiaru zamówienia w szczególności 
w wyniku wprowadzonych zmian do umowy o dofinansowanie/ wniosku o dofinansowanie 

realizowanego projektu. 

3. Miejsce realizacji usługi: województwo małopolskie. 

Dokładne miejsca realizacji usługi będą wskazywane przez Zamawiającego w trakcie realizacji projektu, 
a zależeć będą od miejsc zamieszkania Uczestników, lokalizacji rekrutowanych pracodawców oraz 

od zgłoszonych przez Uczestników uzasadnionych potrzeb w zakresie organizacji wsparcia. 

4. Termin realizacji usługi: VI – VIII 2020. 

Dokładny harmonogram realizacji usługi będzie wskazywany przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
projektu, a zależeć będzie od przebiegu rekrutacji Uczestników i realizacji pozostałych działań 
w projekcie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w szczególności 
w wyniku wystąpienia trudności z rekrutacją założonej liczby Uczestników do projektu, rezygnacji 
Uczestników z dalszego udziału w projekcie, zgłoszonych przez Uczestników uzasadnionych potrzeb 
w zakresie organizacji wsparcia oraz w wyniku wprowadzonych zmian do umowy o dofinansowanie/ 

wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu, jak również w sytuacjach, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

5. Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą: posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

b) Zapewnienie trenera/ów posiadającego/ych: 

• wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania wiekiem, 

• doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania wiekiem, przy 
czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata, 

• kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane, jako 
ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub 
doświadczenie w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin). 

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy na realizację usługi będzie 
zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań tj.: 

− kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do RIS, 

− CV trenerów oraz kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie 
trenerów. 

6. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
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III. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej znajdującej się w Załączniku nr 1. 

2. Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00. Decyduje data wpływu. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Ofertę należy złożyć: 

a) Za pośrednictwem poczty/ firmy kurierskiej lub osobiście, na adres: HUMANEO, ul. Nawojowska 12, 

33-300 Nowy Sącz. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób 
gwarantujący poufność jej treści, ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem 

>>Zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2020 r. – „Wiek nowych możliwości”<<. 

b) Pocztą elektroniczną na adres zamowienia@humaneo.pl, wpisując w temacie wiadomości 
>>Zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2020 r. – „Wiek nowych możliwości”<<. 

4. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne 
do wykonania zamówienia oraz składki na ewentualne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których 
obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę jak 
i Zamawiającego. 

5. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: 

Szymon Gryzło- 888 174 415, szymon.gryzlo@humaneo.pl. 

IV. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Oferty złożone w terminie, kompletne i spełniające określone wyżej wymagania będą podlegały ocenie. 

2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu 

o kryterium ceny (100%). 

V. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty. 

2. Załącznik nr 2 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. 


