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Białystok, 06.11.2019 r. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w związku z realizacją projektu  

pn: „Aktywność drogą do sukcesu” o nr RPPD.07.01.00-20-0240/18 współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 

VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza 

do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Specjalista ds. kadr i płac”. 

I ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

ul. Żurawia 43 

00-680 Warszawa 

NIP 522-000-18-95 

 

Adres do korespondencji: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum 

ul. Choroszczańska 31 

15- 732 Białystok 

Email: mdojlidko@frdl.bialystok.pl 

 

II ZAKRES USŁUGI 

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie ok. 50 godz. szkolenia „Specjalista ds. kadr i płac” 

dla 1 osoby w wieku 18-64 lata, zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

zamieszkującej obszar miasta Białystok (powiat białostocki), obejmującego następującą 

tematykę: 

• prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy. 

• rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych 

świadczeń pracowniczych. 

• system ubezpieczeń społecznych w Polsce. 

• obsługa programu Gratyfikant GT. 
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• obsługa programu Płatnik 

Wykonawca szkolenia będzie zobowiązany do: 

1. Kompleksowego przeprowadzenia  szkoleń, w tym: 

• zapewnienia każdemu Uczestnikowi materiałów dydaktycznych dot. zagadnień 

objętych szkoleniem; 

• zapewnienia przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań 

do uczestnictwa w szkoleniu- jeśli istnieje konieczność i zasadność; 

• zapewnienia przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych; 

• zapewnienia warunków oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć 

praktycznych; 

• zapewnienia certyfikatu/zaświadczenia każdemu uczestnikowi; 

• zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie; 

2. Opracowania programu szkolenia; 

3. Rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, 

w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów 

szkoleniowych, prowadzenie list obecności, przeprowadzanie testów/ ankiet ex ante  

i ex post, przygotowanie zestawienia wyników testów wiedzy, prowadzenie dzienników 

zajęć, przygotowanie raportów podsumowujących ocenę efektów uczenia się, 

przedstawienie Zamawiającemu programów nauczania i potwierdzeń odbioru przez 

Uczestników materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, z uwzględnieniem dodatkowych 

wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć, dotyczących indywidualnych potrzeb 

Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia. 

4. Niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji  

o  Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

5. Niezwłocznego udostępnianie do kontroli wszelkich dokumentów związanych  

z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, na żądanie Instytucji 

Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym. 

6. Realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego, w oparciu o harmonogram, uaktualniany w odniesieniu  

do możliwości i potrzeb. 
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7. Przekazywania Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej  

z prowadzeniem zajęć (m.in. listy obecności) w terminie do 5 dni po zakończonym 

szkoleniu, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć na każde wezwanie 

Zamawiającego. 

8. Informowania Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań. 

10. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu szkoleń protokołu 

wskazującego prawidłowe wykonanie zadań. 

11. Wykonywanie dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem 

zajęć, w tym: rozprowadzanie wśród Uczestników materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego, zbieranie od Uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa 

w zajęciach, oznaczenie materiałów szkoleniowych/ materiałów dydaktycznych zgodnie  

z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego. 

12. Materiały/dokumentacja zostaną przygotowane przez Oferenta z uwzględnieniem 

wizualizacji projektu – zasady wizualizacji projektu są określone zgodnie  

z wymaganiami opisanymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

 

Wymagania odnośnie formy zajęć: 

Zajęcia poprowadzone w formie wykładów – warsztatów. 

 

III CEL SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez Uczestnika projektu umiejętności samodzielnej pracy  

w dziale kadrowo-płacowym przedsiębiorstw i instytucji. 

 

IV TERMIN REALIZACJI: 

Listopad-Grudzień 2019 r. 

zajęcia będą się odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, max. do 8 godzin 

dziennie (45 min). W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza realizację zajęć  

w weekendy. W przypadku czasu szkolenia powyżej 8 godzin Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia uczestnikom szkolenia obiadu. Szczegółowy termin szkolenia podany zostanie na 

7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć. 
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V MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI 

Białystok 

 

VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS) prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Opis 

weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie o spełnianiu wymagań, przedstawiony 

przez Wykonawcę dokument potwierdzający wpis do RIS. 

b) Dysponują wykwalifikowaną kadrą trenerów posiadających min. 2 lata 

udokumentowanego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń. Opis 

weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie o spełnianiu wymagań, przedstawione 

przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie trenerów. 

c) Posiadają potencjał organizacyjno – techniczny umożliwiający przeprowadzenie 

szkolenia, w tym zapewnienie sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, 

certyfikacji. Opis weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie o spełnianiu wymagań. 

d) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

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, 

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. Opis weryfikacji spełnienia 
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warunku: Formularz oferty zawierający oświadczenie o braku powiązań (załącznik  

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawcy pozostający w powiązaniu 

opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 

zapytania ofertowego: 

a) Załącznik 1 Formularz oferty. 

b) Załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań. 

c) Załącznik 3 Wykaz zrealizowanych szkoleń 

Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być 

wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. 

3. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za organizację całego szkolenia (w tym badań 

lekarskich, materiałów szkoleniowych, kosztów dojazdu na szkolenie) 

VII KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Nadsyłane oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów: 

Cena: 100 %, 

Sposób dokonania oceny według kryterium ”Cena” (C): 

 

                                   cena brutto oferty najniższej 

gdzie: C = 100 X ------------------------------------------- , 

                                      cena brutto oferty badanej 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

VIII MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Ofertę należy przesłać do dnia 8.11.2019r. na adres Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- 

Podlaskie Centrum, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok z dopiskiem „Oferta  

na przeprowadzenie szkolenia Specjalista ds. kadr i płac” lub mailowo na adres 

mdojlidko@frdl.bialystok.pl. 


