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Wałbrzych, dn. 29.07.2021 r.  

Zapytanie ofertowe 

dot. organizacji  dwudniowych warsztatów (w tym wizyty studyjnej  

w instytucjach i/lub firmach uczestniczących w procesie kształcenia zawodowego  

w Niemczech) 

w ramach programu EURES TriRegio 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Dolnośląscy Pracodawcy 

ul. Wysockiego 10 

58-300 Wałbrzych 

NIP: 8862049988 

REGON: 890540804 

II. INFORMACJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA: 

Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Unii Europejskiej na Rzecz 

Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej 

informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: 

http://ec.europa.eu/social/easi  

III. ORGANIZATORZY: 

Dolnośląscy Pracodawcy - związek pracodawców 

  

http://ec.europa.eu/social/easi
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej na Rzecz 

Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020, związek pracodawców 

Dolnośląscy Pracodawcy, mając na uwadze wysoką jakość oferowanych warsztatów, pragnie 

zlecić ich organizację podmiotowi zewnętrznemu. 

Grupą docelową warsztatów są przedsiębiorcy z Dolnego Śląska zainteresowani współpracą 

z formalnym systemem edukacji w kwestii kształtowania szkolnictwa zawodowego 

odpowiadającego na potrzeby pracodawców oraz przedstawiciele organów prowadzących 

szkoły zawodowe. Planowane przeprowadzenie  dwudniowych warsztatów dla 2 grup po 20 

uczestników na każdą. 

Celem warsztatów będzie wzrost wiedzy i świadomości uczestników na temat systemu 

kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech, zmiana postawy w zakresie inwestowania 

w rozwój zasobów ludzkich, zwiększenie i uzupełnienie wiedzy pracodawców potencjalnie 

zainteresowanych usługami świadczonymi w ramach sieci Eures oraz wzmocnienie 

świadomości pracodawców na temat zmian na transgranicznym rynku pracy. 

Pierwszy dzień warsztatów to warsztat/szkolenie, drugi to wizyta studyjna   

w zaproponowanym przez organizatora instytucji i/lub pracodawcy i/lub ośrodku kształcenia 

dualnego uczestniczących w procesie kształcenia zawodowego w Niemczech  

Ramowy plan warsztatów stanowi załącznik 1 do zapytania ofertowego. 

Planowany termin realizacji warsztatów: warsztaty powinny odbyć się w okresie od   

1 września  2021r.  do 30  września 2021r. w dniach od poniedziałku do piątku. 

Warsztaty w dniu pierwszym oraz wizyta studyjna w dniu drugim będą prowadzone odrębnie 

dla każdej z grup. 

Za rekrutację na warsztaty odpowiada Zamawiający. 
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Zadaniem oferenta będzie: 

1. Organizacja wizyty studyjnej w Niemczech: 

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników  z dualnym systemem kształcenia 

zawodowego na przykładzie niemieckiej praktyki edukacyjnej. 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do: 

a) zaproponowania programu wizyty studyjnej ze wskazaniem instytucji i/lub pracodawcy 

i/lub ośrodka kształcenia dualnego uczestniczących w procesie kształcenia zawodowego  

w Niemczech; w trakcie wizyty konieczne będzie zabezpieczenie eksperta, który w trakcie 

wizyty omówi praktyczne aspekty współpracy na rzecz systemu kształcenia odpowiadającego 

na potrzeby pracodawców, 

b) organizacji wizyty studyjnej – proponowany termin dla 2 grup (2 x 20 osób + 2 osoby od 

organizatora), 

c) zapewnienia obsługi tłumacza przez cały czas wizyty studyjnej (w przypadku organizacji 

warsztatów w jednym terminie – jednej grupie przysługuje jeden tłumacz). 

2. Organizacja warsztatów: 

a) zagwarantowanie transportu uczestników z Wałbrzycha (I grupa)/ Wrocławia (II grupa) do 

Drezna lub miejsca oddalonego od Drezna o maks. 15 km. (miejsce przeprowadzenia 

pierwszego dnia warsztatów  oraz miejsca wizyty studyjnej oraz drogi powrotnej 

do Wałbrzycha (I grupa)/ Wrocławia (II grupa) dnia drugiego, 

b) zagwarantowanie noclegu dla 42 osób w Dreźnie  lub w obrębie 15 km od miasta, 

c) organizacja 2 sal  na 20 osób na pierwszy dzień warsztatów oraz sprzętu niezbędnego 

wykładowcom (flipcharta wraz z kartkami, pisaków, komputera, rzutnika, ekranu), 
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d) zagwarantowanie posiłków dla uczestników i organizatorów (pierwszego dnia: obiad  

i kolacja, drugiego dnia: śniadanie oraz obiad w miejscu wizyty studyjnej) oraz dwóch przerw 

kawowych (kawa, herbata, woda, ciastka, drobne przekąski). 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZLECENIE WYKONANIA USŁUG UZUPEŁNIAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIE DAJĄCYCH SIĘ 

PRZEWIDZIEĆ W MOMENCIE PODPISANIA UMOWY BĄDŹ GDY NASTĄPI ZMIANA POWSZECHNIE 

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA W ZAKRESIE MAJĄCYM WPŁYW NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

Oferta powinna uwzględniać w szczególności koszty:  

1. zorganizowania wizyty studyjnej (Drezno lub 15 km od miejsca) 

2. wynagrodzenia eksperta/ekspertów, którzy będą do dyspozycji podczas wizyty 

studyjnej (mini wykład, wprowadzenie do wizyty itp.) 

3. wynagrodzenie tłumaczy, 

4. transportu na trasach: Wałbrzych/Wrocław – Drezno, Drezno – miejsce wizyty 

studyjnej oraz/lub miejsce warsztatów – Wałbrzych/Wrocław, 

5. noclegu w Dreźnie  (bądź w obrębie 15 km od miasta), 

6. wynajmu sal (wraz ze sprzętem) na pierwszy dzień warsztatów, 

7. wyżywienia (dzień pierwszy: obiad, kolacja, dwie przerwy kawowe, dzień drugi: 

śniadanie, obiad). 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

a. posiadają doświadczenie w organizacji podobnych wydarzeń, 

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia, 

c. nie są powiązane osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym. 
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA  OFERTY: 

1. Oferta przygotowana przez Wykonawcę ma składać się z formularza oferty, w którym 

należy zawrzeć:  

a. dane teleadresowe firmy wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie 

oferty (wraz z numerem telefonu i e-mailem osoby kontaktowej), 

numerem NIP oraz REGON-em firmy,  

b. dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie (oświadczenia),  

c. wycenę netto i brutto, zgodną z punktem czwartym,  

d. proponowany program wizyty studyjnej. 

Ofertę należy złożyć w terminie do 6.08.2021r. do godz. 12.00 (ofertę można złożyć osobiście 

lub wysłać pocztą, lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie albo w innym zamkniętym 

opakowaniu na adres korespondencyjny zleceniodawcy (Dolnośląscy Pracodawcy, 

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój), opatrzywszy następującymi informacjami: 

1) Pełna nazwa i adres Oferenta, 

2) Dopisek “Zapytanie ofertowe – ETR”  – nie otwierać przed 6.08.2021r.  godz. 12.30. 

Datą wpływu oferty jest dzień dostarczenia go na wskazany powyżej adres. 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty 6.08.2021r. godz. 12.00 

UWAGI: 

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

2. Oferty niekompletne zostaną odrzucone, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji doświadczenia oferenta. 

4. Oferent ma prawo złożyć wyłącznie jedną ofertę, 

5. Oferent może, przed upływem ostatecznego terminu, zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
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VII. KRYTERIA OCENY  

1. Opis kryteriów, którymi zamawiający przewiduje kierować się przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty  

w poszczególnych kryteriach: 

Lp. Kryterium Liczba punktów  

(waga) 

1. Łączny koszt organizacji wydarzenia 100 

SPOSÓB OBLICZANIA OCENY OFERTY: 

1. Cena (C) – 100% 

Wykonawca, który zaproponuję najniższą cenę świadczonej usługi otrzyma 70 punktów. 

Pozostali wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego 

wyliczenia: 

𝐶 =  
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
 × 100 

 

 

 

Zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych ofert, wybierze tę z największą liczbą 

punktów. 
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów 

w bezpośredniej korespondencji e-mailowej. Po skontaktowaniu się z wybranym oferentem, 

informacje o wyniku postępowania zostaną upublicznione.  

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można otrzymać pod adresem email: 

biuro @dp.org.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI : 

1. ramowy plan warsztatów, 

2. wzór formularza ofertowego.  

3. wzór umowy  (minimalny zakres) 

 

Dolnośląscy Pracodawcy  

mailto:katarzyna.kiek@dp.org.pl
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Załącznik 1. 

Warsztaty dla Pracodawców 

Związek pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy zaprasza na organizowane w ramach 

programu EURES TriRegio, integrującego rynki pracy i edukacji w Trójkącie Państw, 

Warsztaty dla Pracodawców.  

Celem warsztatów jest poznanie aktualnych przepisów dotyczących organizacji praktycznego 

nauczania u pracodawców, systemu kształcenia dualnego w Niemczech i Polsce oraz 

zapoznanie się z obecnymi możliwościami włączenia się do procesu kształcenia zawodowego. 

Zaowocuje to wzmocnieniem świadomości o stanie i zmianach transgranicznego rynku pracy 

oraz zwiększeniem wiedzy pracodawców na temat usług i możliwości płynących 

ze współpracy z programem EURES. 

Planowane są dwie edycje warsztatów. Na każdą z nich zaprosimy dwudziestu  uczestników, 

pracodawców z Dolnego Śląska oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły 

zawodowe zainteresowanych współpracą z formalnym systemem edukacji w kwestii 

kształtowania szkolnictwa zawodowego odpowiadającego na potrzeby pracodawców. 

Omówione zostaną również praktyczne aspekty w zakresie funkcjonowania systemu 

kształcenia dualnego w Niemczech.  

Warsztaty zostały przewidziane na dwa dni.  

1 dzień warsztatów: dostarczenie wiedzy na temat Partnerstwa Eures TriRegio  

i przedstawienie korzyści dla polskich pracodawców; Omówienie praktycznych aspektów w 

zakresie funkcjonowania systemu kształcenia dualnego w Niemczech. Uczestnicy otrzymają 

informacje o możliwości wykorzystania EURES do rekrutacji stażystów i praktykantów. 

Lokalizacja Drezno.  

2. dzień warsztatów:   wizyta studyjna przedsiębiorców polskich w placówce typu: Centrum 

Informacji o Pracy (Berufsinformationszentrum) w Dreźnie  lub u Pracodawcy, który 

aktywnie uczestniczy w dualnym systemie kształcenia lub w placówce edukacyjnej 

kształcącej w systemie dualnym. 
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Przedstawianie praktycznych aspektów współpracy na rzecz systemu kształcenia 

odpowiadającego na potrzeby pracodawców. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk. 

Celem wizyty będzie przedstawienie oferty polskich przedsiębiorców na praktyki i staże. 

Lokalizacja: Drezno. 

 Dzień pierwszy dostarczy uczestnikom wiedzy na temat aktualnych przepisów dotyczących 

kształcenia zawodowego w Polsce, w tym na temat ZSK,  możliwości włączenia się do tego 

procesu m.in. poprzez współpracę z placówkami edukacyjnymi. Uczestnicy poznają również 

Partnerstwo EURES TriRegio oraz korzyści płynące z udziału w nim. Podczas drugiego dnia 

uczestnicy odwiedzą instytucję włączoną w system edukacji w Niemczech, gdzie zostaną im 

przedstawione praktyczne aspekty współpracy na rzecz systemu kształcenia dualnego 

odpowiadającego na potrzeby rynku i pracodawców.  

Rezultatem warsztatów będzie wzrost wiedzy uczestników, zwiększenie ich świadomości na 

temat systemu kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech oraz zmiana postawy  

w zakresie inwestowania w rozwój zasobów ludzkich. Podstawą ewaluacji wydarzenia będą 

ankiety uczestników, listy obecności oraz dokumentacja fotograficzna, które przysłużą się 

powstaniu sprawozdania z wykonanego zadania.  

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KSZTAŁCENIA DUALNEGO 

Dzień I: 

1. Otwarcie warsztatów. 

Moduł I – Kształcenie  dualne  (3 godz. dydaktyczne) 

1. Regulacje prawne związane z kształceniem zawodowym. 

2. System edukacji w Polsce po 2017r.   

3. System edukacji w Niemczech 

4. Formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w Polsce i w Niemczech 
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5. „Współpraca szkoły i pracodawców” – przykłady dobrych praktyk 

Moduł II  - Zintegrowany System Kwalifikacji  (1 godz. dydaktyczna) 

1. ZSK  -  Zintegrowany System Kwalifikacji oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 

2. Kwalifikacje rynkowe – udział szkół i pracodawców w tworzeniu systemu 

Moduł III -  EURES  TRIregio (1 godz. dydaktyczna) 

1. Sieć EURES – korzyści dla pracodawców – doradca  

2. Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia warsztatów 

Przez cały dzień uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z usług doradcy EURES – 

DWUP 

 

Dzień II: 

Kształcenie zawodowe w Niemczech – dobre praktyki 

Wizyta studyjna  w placówce typu: Centrum Informacji o Pracy (Berufsinformationszentrum) 

w Dreźnie  lub u Pracodawcy, który aktywnie uczestniczy w dualnym systemie kształcenia lub 

w placówce edukacyjnej kształcącej w systemie dualnym. 

Obiad 

Czas wolny 
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Załącznik 2. 

 

………………(Miejscowość dn.)……………… 

 

FORMULARZ OFERTY   

Dane Firmy:  

……………….………(Nazwa)………………………….. …………….…………(Adres)……………..……………. 

…………….…………(NIP)……………………………… …………….…………(REGON)………….……………….  

 

 

 

Dolnośląscy Pracodawcy 

ul. Wysockiego 10 

58-300 Wałbrzych 

 

OFERTA NA 

organizację i przeprowadzenie warsztatów w ramach programu EURES TriRegio  

Osoba do kontaktu: 

imię i nazwisko: ……………………… 

mejl:   ………………………….. 

telefon:   …………….……….  
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Proponowana cena za organizację warsztatów  

(łączna) 

 

Razem: …… netto (słownie: …….) powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług 

VAT, tj. ….. zł (słownie: ….. złotych) co stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie: ….. złotych). 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę  na organizację  dwudniowych warsztatów (w tym wizyty studyjnej  

w instytucjach i/lub firmach uczestniczących w procesie kształcenia zawodowego  

w Niemczech) w ramach programu EURES TriRegio, oświadczam, że: 

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, to jest:  

a. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

c. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

d. znajdujmy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

e. nie jesteśmy powiązani osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym. 

2. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia.  

 

 



 
Finansowany przez Unię Europejską 

 

Projekt jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu 
uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi 

 

 

…………(Pieczęć) ………….                                   ………….…(Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)…………. 

 

 

 

Załączniki:   

1. szczegółowy kosztorys warsztatów, 

2. ramowy program wizyty studyjnej.



 
Finansowany przez Unię Europejską 

 

Projekt jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu 
uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi 

 

Załącznik 1. 

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS  

 CENA NETTO CENA BRUTTO 

CENA TRANSPORTU NA TRASACH: 

WAŁBRZYCH/WROCŁAW – 

DREZNO, DREZNO – MIEJSCE 

WIZYTY STUDYJNEJ, MIEJSCE 

WIZYTY STUDYJNEJ – 

WAŁBRZYCH/WROCŁAW 

  

NOCLEGU W DREŹNIE (BĄDŹ W 

OBRĘBIE 15 KM OD MIASTA) 

 

 

 

CENA WYNAJMU SAL (WRAZ ZE 

SPRZĘTEM) NA PIERWSZY DZIEŃ 

WARSZTATÓW, 

  

KOSZT WYŻYWIENIA (DZIEŃ 

PIERWSZY: OBIAD, KOLACJA, DWIE 

PRZERWY KAWOWE, DZIEŃ DRUGI: 

ŚNIADANIE, OBIAD) 

  

WYNAGRODZENIA EKSPERTA 

UDZIELAJĄCEGO WYKŁADU 

PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ 

  

WYNAGRODZENIA TŁUMACZA   

RAZEM   

 

 

 

…………(Pieczęć) ………….                                                                  ………….…(Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)…………. 



 
Finansowany przez Unię Europejską 

 

Projekt jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu 
uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi 

 

 

 


