
 

 

 
 
 

Łódź, dnia 19 września 2022 r. 

 

Rozeznanie Rynku 

szacowanie wartości zamówienia 

 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą 

o przedłożenie oferty cenowej na: 

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny” 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, 

w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, zgodnie z wybranym trybem. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu: 

„Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle nowej ustawy PZP”  

2. Celem szkolenia jest pozyskanie przez wszystkich uczestników gruntownej wiedzy 

nt. prawidłowego sposobu udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze 

środków UE w zależności od szacowanej wartości zamówień (procedury, prawa i obowiązki 

Zamawiającego, dokumentacja), a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie 

prawidłowego przygotowania i prowadzenia postepowań, począwszy od określenia potrzeb po 

zawarcie umowy z wykonawcą. 

3. Zakres szkolenia: 

a. Planowanie zamówień,  

b. Szacowanie wartości zamówienia, 

c. Analiza potrzeb i wymagań oraz wstępne konsultacje rynkowe, 

d. Opis przedmiotu zamówienia, 

e. Przedmiotowe środki dowodowe, 

f. Kryteria oceny ofert, 

g. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe, 

h. Projektowane postanowienia umowy i zmiany umowy. 

4. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wdrażających 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 

5. W szkoleniach weźmie udział nie więcej niż 40 uczestników, w 2 grupach po maksymalnie 20 

osób. 

6. Przedmiot usługi powinien być zrealizowany w następującej konfiguracji dwa terminy 2- dniowe 

(dla 2 grup szkoleniowych).  

7. Wykonawca powinien zagwarantować taką metodykę szkolenia, która zapewni uczestnikom 

pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych.  

8. Zajęcia poprowadzone zostaną metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy, w formie 

wykładu (omówienie zagadnień poparte przykładami/case study) oraz w formie warsztatu (praca 

w grupach, case study, dyskusja). 

9. Czas trwania dnia szkoleniowego: od 8:15 do 16:15, z dwiema przerwami (15 min.) oraz jedną 

przerwą na obiad (45 min.) 



 
 

10. Wykonawca zapewnieni odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową (posiadającej: klimatyzację 

z możliwością utrzymania stałej temperatury ok. 21°C dzienne oświetlenie z możliwością 

zaciemnienia okien np. żaluzji, laptop, rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, 

nagłośnienie, flipchart, markery, dostęp do bezprzewodowego internetu), spełniającej warunki bhp 

i ppoż. oraz zapewnienie obsługi technicznej. 

11. Wykonawca zapewnieni materiały niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (bloki 

papierowe/zeszyty, długopisy żelowe  i inne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia) oraz 

wydruk materiałów szkoleniowych oraz przekazanie ich każdemu uczestnikowi szkolenia przed 

rozpoczęciem szkolenia. 

12. Wykonawca zapewnieni obsługę cateringową dla uczestników szkolenia: 

a. przerwa kawowa ciągła (uzupełniana na bieżąco) napoje gorące i zimne (herbata - co 

najmniej trzy rodzaje, cytryna, świeża kawa z ekspresu, mleko, cukier, soki owocowe - co 

najmniej dwa rodzaje, minimum 0,5 l dla każdej osoby, woda mineralna 

gazowana/niegazowana - co najmniej 0,5 l dla każdej osoby), ciasteczka lub ciasto, świeże 

owoce, przestrzeń z otwartym serwisem kawowym powinna być zorganizowana w bliskim 

położeniu sali szkoleniowej 

b. obiad w formie serwowanej składający się z zupy, dania głównego, napoje (kawa, herbata, 

soki owocowe, woda mineralna). Napoje zimne powinny być rozstawione na wszystkich 

stołach. Menu będzie ustalane z Zamawiającym na podstawie 3 propozycji (w tym 1 

wegetariańskie lub wegańskie) przedstawionych przez Wykonawcę, miejsce wydawania 

posiłków powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywało się 

szkolenie, w oddzielnym pomieszczeniu (strefie przeznaczonej do podawania posiłków), 

które spełnia wymagania sanitarne wynikające z obowiązujących przepisów. 

 

II. Termin wykonania zamówienia:  

do dnia 30 listopada 2022 r.  

III. Termin i miejsce składania ofert: 

1. Oferty należy składać mailowo, z podaniem ceny netto za przeprowadzenie szkolenia do dnia 

22 września 2022 r., na adres email: biuro@lom.lodz.pl. 

2. W tytule proszę wpisać OFERTA szacowanie wartości. 
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