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Kraków, 26 kwietnia 2019 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w zakresie kompleksowej organizacji jednodniowego szkolenia 

dla pracowników Narodowego Centrum Nauki w Krakowie 

 
W imieniu Narodowego Centrum Nauki (dalej: Centrum) zapraszamy Państwa do złożenia oferty 

w zakresie kompleksowej organizacji jednodniowego szkolenia dla pracowników Narodowego 

Centrum Nauki w Krakowie. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1. Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków 

a) strona internetowa: www.ncn.gov.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty bez podawania przyczyny. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie dotyczy kompleksowej organizacji jednodniowego wyjazdowego szkolenia 

dla grupy ok. 140 osób - pracowników Zamawiającego, z czego ok. 80% to kobiety, głównie 

w przedziale wiekowym 30-40 lat. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Zamawiającego 

zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. Wszyscy pracownicy 

Zamawiającego posiadają wykształcenie wyższe, z czego ok. 20% to osoby z tytułem doktora.  

2. Zamówienie obejmuje następujące elementy: 

 wyjazd z siedziby Centrum (ok. 11:00/12:00); 

 obiad;  

 szkolenie: proponowany czas trwania – ok. 4 h - 5 h lekcyjnych (1 h lekcyjna = 45 min) wraz 

z przerwą kawową; 

 kolacja z oprawą muzyczną (DJ/muzyka różnorodna). 

3. Forma i zakres tematyczny szkolenia:   

 temat szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie, z zakresu doskonalenia 
umiejętności zawodowych/rozwoju kompetencji miękkich pracowników (przykładowa 
tematyka: motywacja, sukces, energia, entuzjazm, podejmowanie wyzwań, osiąganie celów, 
społeczeństwo, ekologia). Pożądana forma to: 
a) wykład/prelekcja - prelegent ze świata np.: sportu, podróży, mediów, który będzie 

ekspertem w danej dziedzinie; 
b) gra zespołowa (preferowana tematyka z zakresu umiejętności logicznego myślenia, team 

buildingu, rozwiązywania zagadek, itp.) 

 po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający skonsultuje szczegóły programu szkolenia 
z Wykonawcą w celu dopasowania go do potrzeb Zamawiającego; 

 po zakończonym szkoleniu Wykonawca wystawi pracownikom Zamawiającego imienne 
świadectwa potwierdzające ukończenie szkolenia oraz wykona pamiątkowe zdjęcia ze 
szkolenia (przekazane w formie elektronicznej) i jedno zdjęcie grupowe uczestników 
(przekazane w formie papierowej w formacie ok. 30cmx40cm). 

mailto:biuro@ncn.gov.pl
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4. Menu: szczegółowe menu zostanie ustalone w terminie późniejszym z uwzględnieniem 
potraw mięsnych, (dla kilku/kilkunastu osób z uwzględnieniem potraw wegetariańskich 
i wegańskich); jeden posiłek może być w formie potraw z grilla; posiłki mogą być z pełną 
obsługą kelnerską, z częściową obsługą (przy nakładaniu dań) lub w formie szwedzkiego 
stołu. Prosimy o wycenę dużej ilości napojów zwłaszcza do kolacji.  

 
Obiad i kolacja - pieczywo, przystawki, zupy, mięsa, makaron, ryż, warzywa, sałatki, surówki, 
owoce, soki 100%, woda mineralna gazowana i niegazowana, ciasto, ciastka; 
Serwis kawowy: kawa, herbata czarna i smakowa, cytryna, soki 100%, woda mineralna 
gazowana i niegazowana, ciasto, ciastka, owoce. 

 
 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

7 czerwca 2019 roku. Zamawiający zastrzega sobie, że jeśli pojawią się nieoczekiwane okoliczności, 

termin może ulec zmianie. 

 

V. Miejsce realizacji zamówienia: 

Miejscem realizacji zamówienia będzie ośrodek szkoleniowy w granicach miasta Krakowa lub 

w bliskim sąsiedztwie miasta Krakowa (do 40 km) z infrastrukturą potrzebną do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 

VI. Transport 

I opcja: zagwarantowanie transportu uczestnikom szkolenia z siedziby Zamawiającego do miejsca 
szkolenia – powrót uczestników we własnym zakresie pod warunkiem, że ośrodek szkoleniowy będzie 
w bliskim sąsiedztwie czynnych linii autobusowych i tramwajowych; 
II opcja: zagwarantowanie transportu uczestnikom szkolenia z siedziby Zamawiającego do miejsca 
szkolenia i z powrotem. Transport powrotny w trzech turach – do miejsca siedziby Zamawiającego. 
  

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta musi zawierać: 

 informację o firmie, jej doświadczeniu na rynku w zakresie przedmiotu zamówienia wraz 

z listą firm, instytucji i organizacji, z którymi Wykonawca współpracował, dodatkowo 

z załączonymi listami referencyjnymi; 

 profil prelegenta; 

 szczegółowy opis oferowanej usługi (program szkolenia, proponowane miejsce 

szkolenia, proponowany, kompleksowy plan działań=agenda, przykładowe menu, 

atrakcje dodatkowe), OFERTA NIE MOŻE BYĆ WARIANTOWA (PROSIMY 

O PODANIE 1 WARIANTU); 

 całkowitą cenę netto=brutto za wykonanie zamówienia. Usługę transportu należy 

wycenić w zależności od miejsca szkolenia (zgodnie z zapisami pkt. VI).  

 

usługa szkoleniowa zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29 

lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

2. Sposób złożenia oferty: 

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

justyna.zaremba@ncn.gov.pl do dnia 8 maja 2019 r., do godziny 12:00.  

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena całkowita za usługę musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

mailto:biuro@ncn.gov.pl
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2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 

IX. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający wybierze optymalną ofertę kierując się kryterium: najkorzystniejszej ceny (waga 

40%; 40p) oraz szczegółowym opisem oferowanej usługi (waga 60%; 60p) - ocenie podlegają 

następujące elementy: wykład/prelekcja (20p), gra zespołowa (20p), proponowany 

kompleksowy plan działań=agenda (5p), miejsce szkolenia (10p), atrakcje dodatkowe (5p). 

 

X.  Termin i warunki płatności: 

1. Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT; 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru usługi. 

 

Złożone przez Państwa oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego 

roszczenia do zlecenia usługi lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać się podstawą do dalszych 

negocjacji i/lub zlecenia stosownej usługi bądź zawarcia umowy w zakresie usługi. 

 

Mając na uwadze powyższe, liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. 
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