
 
 

Szanowni Państwo, 
 

jesteśmy zainteresowani zleceniem usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla 
potencjalnych beneficjentów  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 
dniu 12 grudnia 2016 r. w godzinach: 13.15-15.30. Obecność trenera jest niezbędna w trakcie 
całego spotkania tj. od godz. 11.00 do godz. 15.30. Szkolenie odbędzie się w siedzibie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Aleja J.Ch. Szucha 25 w Warszawie. 
 
Poniżej przedstawiamy wymagany program szkolenia: 
1. Wniosek o dofinansowanie i jego wypełnianie w SOWA: 

         opis projektu 

         sposób realizacji oraz potencjał i doświadczenie 

         opis grupy docelowej (przykłady na jego spełnienie w danym typie projektów - link do 
konkursu poniżej) 

         opis wskaźników (przykłady na jego spełnienie w danym typie projektów - link do 
konkursu poniżej) 

         standard minimum (przykłady na jego spełnienie w danym typie projektów - link do 
konkursu poniżej) 

         budżet projektu (z uwzględnieniem obowiązku wniesienia wkładu własnego) 

         harmonogram 

         walidacja i przesłanie wniosku  
2. Kwalifikowalność wydatków i obowiązki beneficjenta: 

         zasada konkurencyjności i PZP 

         personel projektu  

         koszty pośrednie a bezpośrednie 
Pierwszy moduł szkolenia powinien być przeprowadzony w Systemie Obsługi Wniosków 
Aplikacyjnych (SOWA) tj. kolejno omawiane elementy szkolenia zostaną przedstawione na 
przykładowym wniosku w ww. systemie. 
 
Wymagania wobec trenera: 

1.      co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie szkoleń dot. funduszy unijnych 
(obligatoryjnie); 

2.      przeprowadzenie co najmniej 10 szkoleń z zakresu PO WER (obligatoryjnie); 
3.      doświadczenie związane z pracą w systemie SOWA, w tym szkolenia z ww. zakresu 

(dodatkowo punktowane). 
 
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie: 

1.      biogramu trenera; 
2.      wykazu przeprowadzonych przez trenera szkoleń wraz z danymi teleadresowymi do 

podmiotów czy osób mogących potwierdzić przedstawione w Wykazie informacje; 



3.      wykazu przygotowanych przez trenera wniosków o dofinansowanie/ szkoleń wraz z 
danymi teleadresowymi do podmiotów czy osób mogących potwierdzić przedstawione 
w Wykazie informacje. 

 
Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik, laptopa, ekran projekcyjny. 
Informacje dotyczące prowadzonego przez IP MEN konkursu dostępne są na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: https://efs.men.gov.pl/nabory/szkolenie-i-
doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-i-organow-prowadzacych-
oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-
na-rynku-pracy-nauc/ 
 
 
W ofercie proszę o: 

1.      podanie kwoty wartości tego zlecenia brutto i netto (proponowana cena powinna 
obejmować wszystkie koszty realizacji usługi); 

2.      dołączenie biogramu trenera; 
3.      dołączenie wypełnionego wykazu przeprowadzonych szkoleń, wykazu 

przygotowanych przez trenera wniosków o dofinansowanie/ szkoleń z zakresu 
systemu SOWA. 

 
Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów: 
 

1.      Cena – max. 40 punktów 
2.      Doświadczenie (przeprowadzenie co najmniej 10 szkoleń z zakresu PO WER, w tym 

wniosków o dofinansowanie z wykorzystaniem systemu SOWA)  – max. 40 punktów 
przyznawanych w następujący sposób: 

a)      Przeprowadzenie 10 szkoleń  - 20 punktów; 
b)      Przeprowadzenie dodatkowych 5 szkoleń (w sumie 15 szkoleń) – dodatkowe 10 

punktów; 
W przypadku przeprowadzenia powyżej 20 szkoleń – maksymalna liczba punktów 
to 40. 
 

3.      Doświadczenie w systemie SOWA – max. 20 punktów przyznawanych w następujący 
sposób: 

a)      przygotowanie min. 2 wniosków o dofinansowanie w systemie SOWA -  10 
punktów; 

b)      przeprowadzenie min. 2 szkoleń z zakresu systemu SOWA – 10 punktów. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów. 

 

Zlecenie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy. 
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Oferty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: 
magdalena.marchlewska@men.gov.pl  w terminie do dnia 5 grudnia br. do godz. 12:00.  
Brak odpowiedzi do dnia wskazanego jako termin składania ofert rozumiany będzie jako 
niewyrażenie zainteresowania ofertą.  
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


