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 ROZEZNANIE RYNKU   
nr 1/PN34/N-LE/2021 

z dnia 30.11.2021r. 
 

w sprawie zrealizowania Szkoleń „TIK”  
dla Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku  

 
Rozdział I - Zamawiający:   
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 

NIP:7741079234 

REGON:610019467 

KRS: 0000025475 

ul. Ułańska 1 

09-402 Płock 

e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl 

tel.: 515-535-047  

Rozdział II - Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie ROZEZNANIA RYNKU* zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
*Rozeznanie rynku - ma na celu właściwe oszacowanie ceny rynkowej przedmiotowej usługi i nie zobowiązuje 
ZDZ w Płocku (Pytającego) do zawarcia umowy z potencjalnym Wykonawcą (Oferentem). 

Rozdział III - Informacje ogólne 

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Zawodowcy na 5.”, nr: RPMA.10.03.01-14-d979/20 – 
projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  
 

Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzenie szkoleń dla Kady, 5-ciu Nauczycieli uczących 
w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku (województwo mazowieckie). 
Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji wśród 5 nauczycieli w zakresie 
wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnych (TIK) do nauczania w zawodach fryzjera, 
informatyka, technika żywienia i kierowcy-mechanika w odniesieniu do najnowocześniejszych metod i 
scenariuszy zajęć. 
 
Szkolenia przewidziane w projekcie: 

1) „Wykorzystanie w nauce e-Podręczników lub e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych 
dzięki EFS 2007-2013 i 2014-2020” dla grupy 5 osób (szkolenie: 1 dzień o wymiarze 6 godzin zajęć). 

2) „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” dla grupy 5 osób (szkolenie: 1 dzień o wymiarze 6 godzin zajęć). 
 
Powyższe szkolenia muszą być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz potwierdzone 
zdobyciem/podniesieniem kompetencji. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zawierające efekty 
uczenia się do nabytej kompetencji. Ocena na podstawie 4 etapowego monitorowania postępu w ramach 4 
etapów monitoringu (Zakres-Wzorzec-Ocena-Porównanie). 

 
Rozdział V - Wymagania Zamawiającego  
Zleceniobiorca/oferent zapewnia własną kadrę do prowadzenia zajęć, materiały dydaktyczne, scenariusze zajęć, 
program zajęć, niezbędne do przeprowadzenia zajęć i uwzględnia miejsce realizacji zajęć tj. w Szkole Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Płocku (ul. Ułańska 1, 0-402 Płock) a więc uwzględnia dojazd kadry prowadzącej 
zajęcia i transport sprzętu/wyposażenia/materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w 
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wyznaczonym miejscu. Osoba prowadząca zajęcia powinna okazać się doświadczeniem trenerskim w zakresie 
przeprowadzenia minimum 1 szkolenia w tożsamym temacie. Doświadczenie powinno być wykazane w okresie 
1 roku przed złożeniem oferty.  

 
Rozdział VI - Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania,  
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrowym do wykonania zamówienia  
3) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. w ostatnich dwóch 
latach przeprowadzili minimum po 1 szkoleniu dla kadry/nauczycieli w zbliżonej lub tożsamej tematyce. 
 

Rozdział VII - Termin realizacji umowy (dostawy) 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do XII.2021/I.2022 r.  

 
Rozdział VIII - Miejsce realizacji zmówienia 
Województwo mazowieckie, Gmina M. Płock,  
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock.  
 

Rozdział IX - Informacje o możliwości składania ofert częściowych 

1. Oferenci mogą składać oferty obejmujące całość zamówienia, lub na poszczególne zajęcia (jeśli dotyczy).  
2. W przypadku złożenia ofert częściowych będą one oceniane oddzielnie dla każdej z części przedmiotu 
zamówienia.  
 

Rozdział X - Wykaz dokumentów, które powinien złożyć Oferent  

1. Formularz Ofertowy stanowiący załącznik 1a. do przedmiotowego zapytania cenowego. 

Rozdział XI - Sposób złożenia oferty 

Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje 
określone w sposób jednoznaczny.  
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami 
dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać 
wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.  
Formularz Ofertowy należy złożyć jako wypełniony i podpisany i opieczętowany (jeśli dotyczy) przez osobę 
upoważnioną ze strony Oferenta.  
 
Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć pod rygorem nieważności w jeden z następujących sposobów:  
1. w formie pisemnej 
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:  

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku  
ul. Ułańska 1  
09-402 Płock 
Biuro Projektu, pok. 102.  

a. osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy  8.00-16.00,  
b. pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy  8.00-16.00,  
2. w formie elektronicznej 
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl,  
Ostateczny termin na złożenie oferty to: 06.12.2021 r. do  godziny 23:59.  
W przypadku złożenia osobistego Ofertę należy złożyć w dni powszednie w godzinach pracy biura tj. od 
8:00 do 16:00. Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.   
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy 
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