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Łódź, 26.07.2022 r. 

Zamawiający: 

PCG Polska Sp. z o.o., 

ul. Fabryczna 17 

90-344 Łódź 

NIP: 5272614138 

www.pcgpolska.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2022 

 

Na podstawie: 

a) notatki służbowej nr 01/07/2022: SZACOWANIE ZAMÓWIENIA 

b) umowy o dofinansowanie 2021-1-PL01-KA220-ADU-000028293, Załącznik nr 2 w zakresie 

kosztów nadzwyczajnych  

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem są: 

1. Konsultacje programu szkolenia;  

2. Konsultacje i wsparcie w przygotowaniu materiałów dot. technologicznej strony produkcji 

vlogów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po przestrzeni internetowej; 

3. Wsparcie w przeprowadzeniu szkolenia w języku angielskim dla głównych trenerów 

programu w formie konsultacji eksperckich podczas warsztatów – wymagana znajomość 

języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1, Advanced). 

w ramach projektu pn. SeniorVlog - Inspiring and Empowering Seniors to become Vloggers and 

conquer the Internet (SeniorVlog – Inspirowanie i budowanie kompetencji seniorów do Vlogowania 

i podboju Internetu) w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy 

w sektorze edukacji dorosłych na podstawie umowy 2021-1-PL01-KA220-ADU-000028293 zawartej 

pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ 

i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 142A, 

kod pocztowy 02-305 a PCG Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź. 

 

W załączeniu przekazujemy Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami. 

 

  

http://www.pcgpolska.pl/
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SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

PCG Polska Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 17 

90-344 Łódź 

NIP: 5272614138 

www.pcgpolska.pl 

telefon: (42) 290 82 21 

e-mail: pcgpolska@pcgpolska.pl 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 

1) Konsultacjach programu szkolenia; 

2) Konsultacje i wsparcie w przygotowaniu materiałów dot. technologicznej strony produkcji 

vlogów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po przestrzeni internetowej; 

3) Wsparcie w przeprowadzeniu szkolenia w języku angielskim dla głównych trenerów programu 

w formie konsultacji eksperckich podczas warsztatów – wymagana znajomość języka 

angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1, Advanced). 

2. Ww. usługi świadczone są w ramach projektu SeniorVlog (https://seniorvlog.eu).  

3. W zakresie usług, na podstawie zidentyfikowanego zapotrzebowania (o których mowa w ust. 1 

powyżej) przewidziano: 

1) Konsultację programu szkolenia w zakresie przygotowanego syllabusa szkolenia obejmującego 

24 godziny szkoleniowe w zakresie tematyki vlogowania  

2) Konsultacje i wsparcie w przygotowaniu materiałów dot. technologicznej strony produkcji 

vlogów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po przestrzeni internetowej 

Ta część jest wstępnie przewidziana na: 

• 12 h – podnoszenie umiejętności cyfrowych, w tym: kanały vlogowania, sprzęt do 

nagrywania vlogów, produkcja vlogów 

• 5 h – vlogowanie w kontekście zasad funkcjonowania w przestrzeni Internetu 

3) Wsparcie w przeprowadzeniu szkolenia w języku angielskim dla głównych trenerów programu 

w formie konsultacji eksperckich podczas warsztatów  

• Czynny udział w roli eksperta w jednym dniu szkolenia dla głównych trenerów 

programu SeniorVlog, w szczególności w zakresie tematów wymienionych w ust. 3. 

pkt 2) podpunkt a i b) powyżej.  

Termin szkolenia to wstępnie 20 lub 21 października 2022 r. w godzinach 10:00 – 

16:00. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

od 08.08.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

http://www.pcgpolska.pl/
mailto:pcgpolska@pcgpolska.pl
https://seniorvlog.eu/
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

posiadają: 

a. wiedzę wynikającą z uzyskanego wykształcenia lub kształcenia zawodowego, lub 

b. doświadczenie eksperckie lub pokrewne w dziedzinach wiedzy określonych w ust. 2 pkt 3. 

oraz 

c. doświadczenie praktyczne w produkcji autorskich materiałów w Internecie i kształceniu 

dorosłych  

i 

d. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1, Advanced) pozwalająca na 

samodzielny udział w spotkaniu międzynarodowym i swobodną komunikację z uczestnikami  

 

2. Zamawiający wymaga udokumentowania spełnienia ww. warunków poprzez załączenie do oferty: 

 

a. CV lub profilu zawodowego wskazujących wyraźnie wykształcenie i liczbę lat doświadczenia 

zawodowego w obszarze tematycznym wskazanym w punkcie 2 Specyfikacji, ust. 3 podpunkt 

2)  

b. w treści formularza ofertowego w wyznaczonym miejscu linków do autorskich materiałów 

dostępnych w Internecie: 

• Przynajmniej 5 materiałów video o charakterze Vloga o długości minimum 1 minuty 

zamieszczonych w okresie ostatniego roku od dnia opublikowania zamówienia 

• Przynajmniej 2 artykuły/publikacje nt. edukacji osób dorosłych w obszarze podnoszenia 

umiejętności cyfrowych i zasad funkcjonowania w przestrzeni Internetu opublikowane 

w Internecie w okresie ostatniego roku od dnia opublikowania niniejszego zapytania. 

c. oświadczenia o znajomości języka angielskiego na wymaganym w niniejszym postępowaniu 

poziomie zgodnym ze wzorem zawartym w formularzu ofertowym lub certyfikatu znajomości 

języka angielskiego na poziomie zaawansowanym: C1, Advanced, TOEFL lub równorzędny 

dokument wydany nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji zapytania ofertowego. 

 

Znajomość języka angielskiego zadeklarowana w oświadczeniu bądź potwierdzona 

Certyfikatem będzie weryfikowana w rozmowie z przedstawicielami PCG na żywo 

z wykorzystaniem oprogramowania do telekonferencji (ZOOM lub MS Teams) przed 

zawarciem Umowy. W przypadku stwierdzenia, że znajomość języka odbiega znacznie od 

wymaganego w zapytaniu ofertowym poziomu (C1, Advanced), Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od podpisania Umowy i wyłonienia kolejnego Oferenta z najwyższą 

liczbą uzyskanych punktów. 

 

3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, wobec których zachodzi jedna z okoliczności, 

o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). 
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4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone osobom i podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

e. w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5. W związku z przesłankami wskazanymi w punktach 3 i 4 powyżej Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY 

 

1. Wykonawca składa ofertę w odpowiedzi na zakresy określone w ust. 2 pkt 3. Podpunkty 1)-3) 

2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego. 

3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 

Ofertowego. 

4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny i napisany w języku polskim. 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Wykonawca nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać do dnia 2.08.2022 r. do godz. 17:00: 

a) w siedzibie Zamawiającego: PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź (wydruk 

z podpisem odręcznym) lub 

b) drogą elektroniczną (skan oferty z podpisem odręcznym bądź plik zawierający podpis 

elektroniczny lub poświadczony profilem zaufanym) na adres: pcgpolska@pcgus.com. 

2. Oferty złożone po terminie lub bez podpisu nie będą rozpatrywane. 

3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego według kryterium ceny i lat 

doświadczenia dla zakresu wskazanego w ust. 2 pkt 3. 

2. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, cena brutto w PLN 

obejmuje wszelkie koszty, jakie zobowiązany będzie ponieść Wykonawca i Zamawiający w związku 

mailto:pcgpolska@pcgus.com
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z zawarciem umowy (w tym składki na ubezpieczenie społeczne). 

3. Liczba lat doświadczenia określona w ofercie powinna wynikać i być weryfikowalna w oparciu 

o załączone do oferty CV lub profil zawodowy. 

4. Doświadczenie praktyczne powinno wynikać i być weryfikowalne na podstawie wskazanych w 

formularzu ofertowym autorskich materiałów dostępnych w Internecie: 

a) Przynajmniej 5 materiałów o charakterze Vloga o długości minimum 1 minuty zamieszczonych 

w okresie ostatniego roku od dnia opublikowania zamówienia  

b) Przynajmniej 2 artykuły/publikacje nt. edukacji osób dorosłych w obszarze podnoszenia 

umiejętności cyfrowych i zasad funkcjonowania w przestrzeni Internetu  

 

5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną na 

podstawie niniejszego wzoru: 

 

Cena w PLN brutto za konsultacje 

z najtańszej oferty 
*  50 pkt      + 

Liczba lat doświadczenia z oferty 

ocenianej 
*  50 pkt 

Cena w PLN brutto za konsultacje 

doradztwa z oferty ocenianej 

Liczba lat doświadczenia oferty 

zawierającej najdłuższy okres 

 

6. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 

umowę z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego oferta spełnia 

wymagania dotyczące sposobu sporządzenia oferty i którego oferta uzyskała kolejną najwyższą 

liczbę punktów. 

 

7. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY 

 

1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia, o terminie i miejscu zawarcia 

umowy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

2. Brak odpowiedzi na ofertę oraz podjęcie negocjacji nie oznaczają przyjęcia oferty. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 


