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Lublin, dnia 08.12.2011 

 
Znak sprawy: 3/2011/SzSzNTR/Kielce 

 
 

Zaproszenie do składania ofert  
dotyczące zamówienia  

przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „Specjalista ds. masażu 
WELLNESS & SPA” 

(poz. budż.: 4.1.1, Zad. 4, pkt. 21) 

realizowanych w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój”  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,  
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 
  

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną  
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL” z dn. 1 stycznia 2011r. 

 
1. Zamawiający: 
CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
20-325 Lublin, ul. Dr. Męczenników Majdanka 74 
tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 
mail: info@consultor.pl 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
KRS 0000197311, NIP 712-01-62-803, REGON 430327923 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł 

 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym dla 15-osobowej gr. III Uczestników projektu „Szkolenia szansą na 
TWÓJ rozwój” (województwo świętokrzyskie). 
 
3. Określenie i opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest osobiste przeprowadzenie zajęć na szkoleniu zawodowym „ Kurs masażu Specjalista ds. 
masażu WELLNESS & SPA” oraz zapewnienie niezbędnych materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu 
„Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój” – łącznie 80 godzin dydaktycznych w pomieszczeniach zapewnianych przez 
Zamawiającego. 
Z uwagi na fakt, iż szkolenie to składa się z odrębnych części dotyczących kosmetologii i masażu, planowane jest 
wyłonienie 2 Wykonawców do realizacji w/w usług dla gr. III w terminie 28.12.2011 – 27.01.2012 
Zajęcia będą odbywać się w godzinach miedzy 16:30 – 19:45 (dni powszednie) 9:00-16:15 (weekendy), w podanym 
wyżej terminie. 
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Program ramowy szkolenia zawodowego: gorące kamienie, stemple ziołowe, masaż antycelulitowy, masaż 
relaksacyjno – aromaterapeutyczny, masaż bańka chińska. Zabiegi kosmetyczne na ciało: peelingi: kokosowa wyspa, 
czekoladowy relaks – zabiegi na ciało z ultradźwiękami 
 
4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
 

5. Termin wykonania zamówienia: 
Szkolenie zawodowe dla gr. III rozpocznie się dnia 28.12.2011, 80 godzin dydaktycznych zostanie 
przeprowadzonych przez 2 Wykonawców do dnia 27.01.2012r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie 
przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania. 

 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria: 

a. Osoby, które są zatrudnione w państwowej jednostce budżetowej, jednostce samorządu terytorialnego, w 
Instytucji zaangażowanej w realizację zadań w projekcie/projektach współfinansowanym/ch przez Unię 
Europejską w Ramami Odniesienia 2007-2013, mogą wziąć udział w postępowaniu pod warunkiem gdy 
zobowiążą się pod rygorem odpowiedzialności karnej do realizowania w/w usługi wyłącznie w 
sytuacji i w taki sposób by czas jej wykonania był zgodny z „wytycznymi w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” z dnia 22.11.2010 roku, tj. z wyłączeniem sytuacji 
w której mógłby zachodzić konflikt interesów lub podwójne finansowanie. Zobowiązanie takie 
Wykonawca podpisuje po rozstrzygnięciu postępowania.  
b. Posiadają wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: kosmetyczne, fizjoterapeutyczne). 

c. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

 

W postępowaniu nie mogą brać udział Wykonawcy, którzy są zatrudnieni w Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, regionalnym Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej. 
7. Kryteria oceny ofert: 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące 
kryterium/kryteria: 

1) Cena za 1 godzinę brutto w zł - 60 % (60 pkt) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań 
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Preferowane dodatkowe 

Doświadczenie – 30% (30 pkt) 
Certyfikaty i licencje potwierdzające kompetencje zawodowe – 10% (10 pkt) 

1) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru: 
C minimalna 

Cena = ------------------------- x 60 
C oferty badanej 

 
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 
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2) W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie (lata 
pracy/ilość godzin wykonanych usług) w realizacji podobnych zadań w przedziale od 1 do 30 pkt. w oparciu o 
dane zawarte w dołączonym do Formularza oferty CV. 

  

3) „Certyfikaty i licencje potwierdzające kompetencje zawodowe”, tj. dodatkowe kwalifikacje w zakresie 
kosmetologii i fizjoterapii. Zamawiający będzie przyznawał punkty za posiadane dodatkowe uprawnienia i 
licencje w przedziale od 1 do 10 w oparciu o dane zawarte w dołączonym do Formularza oferty CV. 

 

Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty, które uzyskają największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej 
kryteria 
 
8. Opis sposobu przygotowania ofert: 
   W odpowiedzi na zamówienie: 

1)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2)Ofertę składa się w języku polskim, w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 
 1 do Zaproszenia do składania ofert. 
3)Do oferty należy dołączyć: CV na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 z opisem doświadczenia w prowadzeniu 
podobnych zajęć, kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, potwierdzone za zgodność z 
oryginałem oraz ewentualnie rekomendacje i referencje. 
4)Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 
5)Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać swoją ofertę. Wycofanie powinno być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.  

       6)Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 
7)Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 
9. Forma, miejsce i termin składania ofert: 
Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, powinna być ona opisana w następujący sposób: „Oferta 
w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert dotycząca: przeprowadzenia szkolenia zawodowego na 
Kursie Specjalisty ds. masażu WELLNESS & SPA dla gr. III, w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ 
rozwój”, znak sprawy: 3/2011/SzSzNTR/Kielce 

 
 
Na kopercie należy dopisać: „Nie otwierać przed dniem 19.12.2011 do godz. 15.00” 
 
Miejsce złożenia oferty:  
Consultor Sp. Zo.o. 
20-325 Lublin, ul. Dr. Męczenników Majdanka 74 (Sekretariat) 
 
Termin złożenia oferty: 19.12.2011r. do godz. 15.00 
 
10. Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty są wadliwe i usunięcie tych wad nie jest 
możliwe 
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Osoba do kontaktów: 
Grzegorz Tomaszek, tel. 41 341-53-25 
 

Wykaz załączników: 
1) Formularz oferty 
2) Wzór CV 
3) Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje. 
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Załącznik Nr 1 
znak sprawy: 3/2011/SzSzNTR/Kielce 

 
Formularz Oferty 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy 
 

 

Adres zameldowania 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

„Oferta w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert dotycząca: przeprowadzenia szkolenia 
zawodowego na Kursie Specjalisty ds. masażu WELLNESS & SPA dla gr. III, w ramach projektu „Szkolenia 
szansą na TWÓJ rozwój”, znak sprawy: 3/2011/SzSzNTR/Kielce”. 

skierowana do Zamawiającego: 

Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

20-325 Lublin, ul. Dr. Męczenników Majdanka 74 

 

Tel.081 745-41-91, fax. 081 745-41-92 

 

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert dotyczącego: przeprowadzenia szkolenia zawodowego na Kursie 

Specjalisty ds. masażu WELLNESS & SPA dla gr. III w ramach projektu „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój” 

(woj. świętokrzyskie), składam niniejszą ofertę: 

 

Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny dydaktycznej szkolenia zawodowego i dostarczenie 

niezbędnych materiałów dydaktycznych  :…………………………złotych 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………) 

 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dnia 28.12.2011r. do 27.01.2012r. 

 

 

 

………………………….………………………  ………………………………………………… 
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miejscowość, data  czytelny podpis Wykonawcy 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY 
 

1. Nazwisko: 

2. Imię:  

3. Data urodzenia:  

4. Narodowość 

5. Wykształcenie:  

 
Instytucja  

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  
Uzyskane stopnie lub dyplomy:  

  
Instytucja  

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  
Uzyskane stopnie lub dyplomy:  

  
Instytucja  

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  
Uzyskane stopnie lub dyplomy:  

  
Instytucja  

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  
Uzyskane stopnie lub dyplomy:  

  
6. Znajomość języków obcych:  (od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka) 
 

Język obcy Czytanie Mowa Pisanie 
jęz.     
jęz.     
jęz.     
inny (podać jaki )………………………    

  
7. Członkostwo w organizacjach:  
 
8. Obecne stanowisko (z uwzględnieniem zaangażowania w realizację innych projektów współfinansowanych ze 
środków UE):  

 
9. Przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem prowadzonych szkoleń z zakresu tożsamego z treściami modułu 

jaki będzie prowadzony w projekcie oraz szkoleń z pozostałych zakresów tematycznych: 
 
Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)  



 
 
 
 
 
 
 

Projekt „Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 
 

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 

 

Miejsce  
Firma  
Stanowisko  
Opis zakresu obowiązków/ 
zakresu tematycznego szkolenia 

 

Liczba godzin  
  
Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)  
Miejsce  
Firma  
Stanowisko  
Opis zakresu obowiązków/ 
zakresu tematycznego szkolenia 

 

Liczba godzin  
 
Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)  
Miejsce  
Firma  
Stanowisko  
Opis zakresu obowiązków/ 
zakresu tematycznego szkolenia 

 

Liczba godzin  
 
Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)  
Miejsce  
Firma  
Stanowisko  
Opis zakresu obowiązków/ 
zakresu tematycznego szkolenia 

 

Liczba godzin  
 
10. Inne (np. publikacje, opracowania ) 
 
11. Odbyte szkolenia: 
 
12. Inne umiejętności:  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami). 
 
 
 
 
…………………………………………………….  ……………………………………………………. 

miejscowość, data  podpis 
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