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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 

ul. Wapienna 24 a 

91-087 Łódź 

e-mail: mos_sos@wp.pl 

 

II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./,  a także wydanymi na jej  podstawie rozporządzeniami 

wykonawczymi.  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  USŁUGI SZKOLENIOWE w ramach projektu 

: "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

ze względu na zagrożenie  niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54  

i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest : 

Szkolenia z zakresu  obsługi programu Corel DRAW w teorii i praktyce dla kadry pedagogicznej   
 MOS"SOS" nr 1  - 30 godz. zegarowych. 

 

IV.SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Szkolenia z zakresu obsługi programu Corel DRAW w teorii i praktyce dla kadry pedagogicznej 

MOS"SOS" nr 1   

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z programu 

CorelDRAW dla kadry pedagogicznej w wymiarze 30 godzin zegarowych. 

2. Szkolenie  będzie organizowana w formie cyklicznych  spotkań w wymiarze 30 godz. zegarowych z 

12 pracownikami pedagogicznymi w okresie od sierpnia 2018 r. do listopada 2018 r.  Usługa będzie  

realizowana w  siedzibie Zamawiającego. Spotkania będą odbywały się w/g ustalonego 

harmonogramu z Wykonawcą, w godzinach  pracy  Zamawiającego. Zamawiający zapewnia 

odpowiednie pomieszczenia, wyposażone w sprzęt  i  pomoce dydaktyczne umożliwiające  

prawidłową realizację zadania, gwarantujące bezpieczne 
i   higieniczne warunki pracy. 

3.Program szkolenia powinien obejmować przygotowania nauczyciela w zakresie  obsługi       

  programu corel DRAW w szczególności: 

 Wprowadzenie do grafiki komputerowej 

 Interfejs 

 Tworzenie obiektów za pomocą narzędzi programu: 

 Praca z obiektami 

 Modyfikacje na obiektach 

 Nadawanie kolorów obiektom 

 Praca z tekstem 
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 Używanie bitmap 

 Interakcyjne narzędzia w CorelDRAW 

 Praca na warstwach i z menadżerem obiektów 

 Efekty specjalne w programie stosowane do obiektów 

 Drukowanie i eksport do różnych formatów 

 

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą: 

1. Umiejętność, poparta wieloletnim doświadczeniem w praktycznej pracy projektowej oraz 

prowadzeniu szkoleń pakietu z aplikacji Corel Draw a także pokrewnych aplikacji 

graficznych innych producentów aplikacji graficznych, takich jak Adobe Illustrator, 

PageMaker, Adobe InDesign, Photoshop, Inkscape, GIMP. 

2. Certyfikat MCT, czyli Microsoft Certified Trainer, potwierdzający wysoką jakość 

merytoryczną oraz metodyczną prowadzonych szkoleń. 

3. Praktyczne doświadczenie zawodowe polegające na prowadzeniu własnej działalności 

zawodowej lub związane z pracą na stanowisku graficznym oraz stanowisku zawiązanym z 

obróbką fotografii a także projektowaniem graficznym. 

4. Poparta doświadczeniem zawodowym umiejętność przygotowania i składu dokumentu do 

wysokonakładowego wydruku poligraficznego. 

5. Doskonała znajomość zagadnień poligraficznych. 

6. Umiejętność projektowania, tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz profesjonalnej 

obsługi tekstu. 

7. Doświadczenie w obróbce fotografii oraz obróbce szeroko rozumianej grafiki bitmapowej, 

czyli rastrowej. 

8. Znajomość zagadnień prostprodukcji graficznej oraz fotomontażu. 

9. Umiejętność projektowania i przygotowania dokumentu graficznego oraz fotografii do 

wykorzystania ich w Internecie. 
 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik powinien posiadać następujące kompetencje: 

 poprawnie ustawić parametry dokumentu w zależności od ich przeznaczenia, 

 używać narzędzi do tworzenia i edytowania obiektów, 

 stosować narzędzia do formatowania obiektów, zmieniać wypełnienie i obramowanie obiektów, 

 dodawać do grafiki tekst ozdobny i akapitowy, 

 przygotowywać materiały z wykorzystaniem obiektów graficznych i elementów tekstowych, 

 zastosować inteligentne obiekty do rysowania i modyfikowania istniejących obiektów, 

 przygotować materiały do druku i przenosić je pomiędzy rożnymi formatami plików. 
 

Ukończenie szkolenia potwierdzone powinno zostać certyfikatem ukończenia szkolenia  

z   wyszczególnieniem nabytych przez uczestnika kompetencji. 

Przed przystąpieniem do realizacji szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia diagnozy 

wiedzy i umiejętności uczestników przed rozpoczęciem szkolenia, zaś podczas ostatniego spotkania 

szkoleniowego do ponowienia przeprowadzonego testu, w celu weryfikacji nabycia kompetencji.  

 

V. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2. Zaakceptowany wzór umowy. 
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3. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie wykształcenia, 

doświadczenia i pozostałych wymagań. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN  

2. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

3. Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia  

i nie może ulec  zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca podaje również cenę za : 

 jedną godzinę zegarową szkolenia z program Corel 

 

5.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

6.   Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca będzie wystawiał     

      faktury częściowe – za jeden miesiąc rozliczeniowy, po zrealizowaniu zamówienia w danym      

      miesiącu. 

 

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERT 

Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą: 

KRYTERIUM OCENY OFERTY WAGA [%] 

Cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie 60 

Doświadczenie  szkoleniowca TIK realizującego usługę 40 

Razem 100 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1)  Cena oferty (brutto)- C – waga 60 % 
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru: 

C = Cmin/Co x 60 % x100 pkt  
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena” 

Cmin – najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach 

Co - cena brutto ocenianej oferty 

  Maksymalną liczbę  punktów w kryterium „Cena” otrzymuje oferta z najniższą ceną brutto. 

 
2) Doświadczenie superwizora, cocha, szkoleniowca TIK realizującego usługę - D – waga – 40 % 

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru: 

Doświadczenie szkoleniowca  w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia- 3 lata 
 

0 pkt 

Doświadczenie szkoleniowca w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia- od 3 do 5 lat 
 

20 pkt 

Doświadczenie szkoleniowca  w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia - powyżej 5 lat 
 

40 pkt 
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Ocena oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 

   Ocena oferty = C + D 

C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena” 

D - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie, szkoleniowca TIK 

realizującego usługę” 

 

Punkty obliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie zamówienia z tym Wykonawcą, którego oferta: 

a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym zapytaniu ofertowym, 

b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru tj. zdobędzie  

    największą liczbę punktów. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego 

wzoru. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" 

nr 1  ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź  (sekretariat ) w terminie do dnia  

11 czerwca 2018 r. do godz. 10.00  z dopiskiem „Oferta na usługi  szkoleniowe w ramach projektu 

"Edukacyjne SOS"  Szkolenia z zakresu obsługi programu Corel DRAW 

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres:  mos_sos@wp.pl  

 

X.  DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:  Marzena Januszewska-Zarzycka, 

 tel, 42 651-43-34, e-mail: mos_sos@wp.pl.  

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Młodzieżowego    Ośrodka Socjoterapii "SOS" nt 1www.mos1.swiata.pl 

2. Ponadto Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego w terminie uzgodnionym 

 z Zamawiającym zobowiązuje się podpisać umowę na świadczenie usługi. 

 

 

                                                                                               Joanna Kamińska 

                                                                                 Dyrektor MOS"SOS" nr 1 

  

ZAŁĄCZNIKI : 

-  Formularz ofertowy  

- Wzór umowy  

 
 


