
 
 
 

 
Projekt „Studia informatyczne w PJWSTK – krok ku gospodarce opartej o wiedzę” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

str. 1 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop  

 

W związku z realizacją projektu „Studia informatyczne w PJWSTK – krok ku gospodarce opartej 

o wiedzę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 

dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Polsko Japońska Wyższa 

Szkoła Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie kursu 

Adobe Photoshop dla studentów.  

 

1. Podmiot ogłaszający zapytanie ofertowe  

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych  

ul. Koszykowa 86  

02-008 Warszawa 

 

 

2. Przedmiot zamówienia  
Wspólny słownik zamówień: 

Kod CPV - 80533200-1 - Kursy komputerowe 

 

 

3. Kurs komputerowy  
Przeprowadzenie 28 godzinnego kursu dla grupy 16 osobowej z zakresu Adobe Photoshop – certyfikat 

ACA.  

 

Cel kursu: Uczestnicy zakończonego kursu powinni opanować znajomość materiału w stopniu 

pozwalającym  na uzyskanie certyfikatu Adobe ACA. 

 

Grupa docelowa warsztatów: studenci kierunku informatyka (VI semestr) Polsko- Japońskiej Wyższej 

Szkoły Technik Komputerowych.  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 

Wydział Zamiejscowy Informatyki w Gdańsku, ul. Brzegi 55, Gdańsk.   

 

Warsztaty będą realizowane w salach dydaktycznych Zamawiającego wyposażonych w komputer 

wykładowcy, komputery uczestników kursu (podłączone do Internetu) oraz rzutnik multimedialny.   

 

Termin realizacji kursu: czerwiec 2013   

 

 

4. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 

• przeprowadzenia 28 godzinnego kursu z zakresu Adobe Photoshop dla maks. 16 osób  
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5. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcy  

• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• posiada udokumentowaną niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia;  

• nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku  osobowo lub 

kapitałowo w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

- pozostawanie 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 

• Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i 

oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca. 

 
5.1. Wymagania podstawowe 

 Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym załączonym do 

niniejszego zapytania. 

 Oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i 

składniki związane z wykonaniem zamówienia.  

 Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta 

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

5.2. Forma oferty 

 Oferta może być złożona w formie pisemnej, lub elektronicznej. 

 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone w formie elektronicznej 

zeskanowanych, podpisanych dokumentów. 

 

5.3. Zawartość oferty 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Wypełniony Formularz Oferty (Nazwa firmy lub imię i nazwisko oferenta, adres, e-

mail i telefon kontaktowy, numer NIP, proponowana łączna cena brutto) 

2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków:  

a) wykaz szkoleń realizowanych przez Instruktora dokumentujących doświadczenie 

w prowadzeniu kursów Adobe Photoshop, (Załącznik nr 2)  



 
 
 

 
Projekt „Studia informatyczne w PJWSTK – krok ku gospodarce opartej o wiedzę” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

str. 3 

b) Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość pakietu Adobe Photoshop 

(Załącznik nr 3 ) 

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4); 

3. Plan kursu (załącznik nr 5)  

 

6. Zamawiający dokona oceny  wg następujących kryteriów: 

6.1. Cena brutto – maksymalnie 60 pkt 

C=(C min./Cx)*60 

C - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto. 

C min - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie 

Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty 

 

6.2. Doświadczenie Instruktora - maksymalnie 20 pkt 

 4 lata lub więcej doświadczenia w prowadzeniu kursów Adobe Photoshop – 20 pkt 

 od 2 lat do 4 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów Adobe Photoshop – 10 pkt 

 od 1roku do 2 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów Adobe Photoshop – 5 pkt  

6.3. Osiągnięcia (certyfikaty) Instruktora - maksymalnie 20 pkt   

Osiągnięcia trenera oceniane na podstawie przedstawienia certyfikatów potwierdzających 

znajomość pakietu Adobe (np. Adobe Certified Instructor in Photoshop min. cs5,  

Adobe Certified expert in Photoshop min. cs5, Adobe Certified Instructor in Creative Suite 

Master). 

6.4. Ostateczna ocena punktowa oferty 

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. 

Ocena będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać 

oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną 

niższą. 

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert 

W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego  PJWSTK ul Koszykowa 86, 02-008 

Warszawa lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na przeprowadzenie kursu Adobe 

Photoshop”. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w godzinach 9 - 16 w pokoju 105,  

pocztą na adres Zamawiającego, lub mail’owo na adres wiemann@pjwstk.edu.pl.  

W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie 

rezygnacji w udziale w zapytaniu ofertowym mailem, listownie bądź osobiście.  
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Ofertę złożyć należy do dnia 29 maja 2013 r. do godziny 16 – decyduje data i godzina dostarczenia 

oferty do Zamawiającego.  

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych  

ul. Koszykowa 86  

02-008 Warszawa 

Paweł Wiemann,  e-mail: wiemann@pjwstk.edu.pl 

 

9. Informacje dodatkowe 

1. Załącznikami do niniejszego rozeznania rynku są następujące wzory: 

a) Formularz oferty (załącznik  nr 1) 

b) Wzór wykazu szkoleń  (Załącznik nr 2 ) 

c) Wzór wykazu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje Instruktora (załącznik 3) 

d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4) 

e) Plan kursu (załącznik nr 5) 

 

  

mailto:wiemann@pjwstk.edu.pl
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

 

 

 

 

OFERTA W ODPOWIEDZI na Zapytanie Ofertowe dot. kursu z Adobe 

Photoshop  

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  z  dnia 16 maja 2013 na przeprowadzenie kursu z Adobe 

Photoshop w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 4.1 składam  

niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli: 

NAZWA OFERENTA  

 

 

 

DANE OFERENTA: ADRES, 

NIP,  . TELEFON, E-mail 

OSOBY DO KONTAKTU 

 

 

 

 

  

Zamawiający: 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła 

Technik Komputerowych  

Ul. Koszykowa 86  

02-008 Warszawa  
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LP Przedmiot usługi 

Liczba 

godzin 

warsztatów 

ogółem 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

godzinę 

Wartość 

netto ogółem 
VAT 

Wartość 

brutto 

ogółem 

a b c d e=c*d f g= e+f 

1 Przeprowadzenie kursu 

Adobe Photoshop  
28  

 
  

RAZEM    

 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za  ŁĄCZNĄ WAROŚĆ  BRUTTO  

…………………………………………………………………. 

Słownie(…………………………………………………………………………………………)  

Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

Ceny oferowane są cenami stałymi. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią rozeznania rynku  oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń 

wymagania zawarte w jej treści. 

 

……………………………                                                                …………………………… 

Miejscowość i data                                                                   podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania oferenta  
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Załącznik nr 2 Wykaz szkoleń  

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 

Instruktor (Imię i nazwisko) …………………………. który będzie realizował kurs w ramach tego 

zapytania dokumentuje się następującym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń Adobe Photoshop 

przygotowujących do uzyskania certyfikatu Adobe ACA 

Odbiorca (nazwa, adres,) Termin realizacji Zakres 

   

   

   

   

   

 

 

 

...................................., dnia ................................. 

           (podpis)         (data) 
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Załącznik nr 3 Wykaz certyfikatów potwierdzających doświadczenie praktyczne Instruktora  

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Instruktor (Imię i nazwisko) …………………………. który będzie prowadził kurs w ramach tego 

zapytania posiada następujące certyfikaty potwierdzające znajomość i kwalifikacje do prowadzenia 

szkoleń z zakresu Adobe Photoshop:  

 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

...................................., dnia ................................. 

           (podpis)         (data) 
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Załącznik nr 4 Oświadczenie  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż składając ofertę w ramach zapytania ofertowego : 

1. Nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku osobowo lub kapitałowo w 

szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie 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. 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

……………………………………………………………. 

/ podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik 5 Plan kursu  

 


