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Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze 

szkoleniami w ramach projektu „Pod jednym dachem z innowacją” 

 

 

Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. 

 

W związku z realizacją przez Monier Braas Sp. z o. o. projektu  pt. „Pod jednym dachem z innowacją” 

dofinansowanego z EFS - Poddziałanie 8.2 Transfer Wiedzy 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery 

nauki i przedsiębiorstw – 1/POKL/8.2.1/2013 zapraszamy do złożenia szczegółowej oferty 

obejmującej swym zakresem usługi objęte niniejszym zapytaniem.  

Określenie przedmiotu zamówienia:  

Zakup usługi przeprowadzenia szkoleń – kod CPV: 

 

80532000-2 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 

85312320-8 Doradztwo 

 

Opis planowanego projektu: 
 

Celem projektu jest przygotowanie Monier Braas do 30.06.2015 roku do wdrożenia innowacji 

organizacyjnej dotyczącej Systemu Zarządzania Wiedzą wykorzystujące innowacyjne rozwiązania 

naukowe.  

Projekt dotyczy działań z zakresu wsparcia dla przedsiębiorstw obejmującego: doradztwa i szkolenie 

dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone z udziałem pracownika naukowego uczelni 

ukierunkowane na wdrożenie przedsięwzięcia innowacyjnego w przedsiębiorstwie. 

Celami szczegółowymi są:  

1. Opracowanie gotowego do wdrożenia, dopasowanego do potrzeb Monier Braas, Systemu 

Zarządzania Wiedzą zawierającego uporządkowane know-how z obszaru zarządzania w tym 

zarządzania sprzedażą oraz sprzedaży i obsługi klienta - działanie doradcze. 

2. Przygotowanie gotowych do wdrożenia standardów funkcjonowania kultury organizacyjnej 

opartej o zarządzanie wiedzą - działanie doradcze. 
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3. Przygotowanie kadry zarządzającej do zarządzania ludźmi w kulturze organizacyjnej opartej 

o zarządzanie wiedzą - działanie szkoleniowo-doradcze. 

Zaplanowane działania w projekcie oraz ilość dni doradczych i szkoleniowych: 

Zakres 

Ilość dni doradczych      

i szkoleniowych na 

zadanie 

Zadanie 1 

 analiza strategii firmy powiązanej z SZW (System Zarządzania 

Wiedzą), 

  analiza procesów i przepływu informacji,  

 wybór modelu Zarządzanie Wiedzą zgodnie z równością szans 

kobiet i mężczyzn, itd.,  

 wybór narzędzi informatycznych np. typu open source, 

 wyznaczanie metod pomiaru efektywności sytemu, 

 opracowanie Systemu Zarządzania Wiedzą: dostosowanie 

funkcjonalności systemów informatycznych zgodnie z przyjętymi 

założeniami, 

 wypełnienie systemu wypracowanym know-how,  

 powiązanie systemu z istniejącymi systemami,  

 przeprowadzenie testów: korekta, weryfikacja i sprawdzenie 

zgodności z założeniami systemu,  

 przygotowanie pracowników do wdrożenia,   

 opracowanie planu wdrożenia Systemu Zarządzania Wiedzą,  

 weryfikacja systemu oraz pomiaru efektywności systemu. 

Oczekiwane rezultaty po pracy doradczej:  

Przygotowanie gotowego do wdrożenia dopasowanego do potrzeb Monier 

Braas Systemu Zarządzania Wiedzą w tym  opracowanie założeń, modelu 

SZW oraz planu wdrożenia systemu. 

28 dni doradczych 

(224 h doradcze) 

 

Zadanie 2 

 wypracowanie założeń do systemu Zarządzania Przez Cele i  do 

standardów przy wykorzystaniu Systemu Zarządzania Wiedzą oraz 

12 dni doradczych       

(96 h doradczych) 
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ich konkretny wybór do opracowania założeń dotyczących 

standardów pracy Koordynatorów Techniczno-Handlowych w tym 

systemie oraz:  

 wypracowanie standardu wdrożenia Koordynatorów do pracy 

z Systemem Zarządzania Wiedzą, 

 weryfikacja wypracowanych standardów, 

 opracowanie standardów z obszaru Zarządzania Sprzedażą 

i rynkiem oraz 

  weryfikacja zgodności z założeniami Systemu Zarządzania Wiedzą.  

Oczekiwane rezultaty po pracy doradczej:  

 Przygotowanie minimum 7 standardów menedżerskich 

wspierających Zarządzanie Sprzedażą  

Zadanie 3 

 wypracowanie procesu sprzedaży,  

 wybór standardów wspierających realizację celów i powiązanie ich 

z Systemem Zarządzania Wiedzą,  

 wstępne wypracowanie kroków standardów dotyczących 

kontaktów z kluczowymi kanałami sprzedaży oraz zasad 

merchadisingu w firmie 

 opracowanie  ostatecznej wersji standardów sprzedaży, 

weryfikacji ich pod względem Systemu Zarządzania Wiedzą. 

Oczekiwane rezultaty po pracy doradczej:  

 Minimum 7 standardów sprzedażowych 

24 dni doradczych    

(192 h doradcze)  

Zadanie 4 

Doradztwo 

 wypracowanie założeń do systemu Zarządzania przez Cele (ZPC) 

(cele, zadania Kadry Zarządzającej oraz przełożenie swoich celów 

na cele swoich pracowników), 

 wypracowanie profili kompetencyjnych, 

 wybór i opracowanie założeń i kroków rutyn menedżerskich 

24,5 dni doradczych 

(196 h doradczych) 
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wspierających SZW,  

 opracowanie systemu delegowania i rozwoju pracowników,  

 powiązanie narzędzi HR z Systemem Zarządzania Wiedzą, 

opracowanie wybranych narzędzi HR i standardów dla Kadry 

Zarządzającej i przygotowanie ich do wdrożenia,  

 weryfikacja zgodności standardów z SZW. 

Oczekiwane rezultaty po pracy doradczej:  

 opracowanie  minimum 7 standardów menedżerskich, 

 wypracowanie narzędzi HR w powiązaniu z SZW wspierających 

rozwój pracowników.  

Szkolenia dla Kadry Zarządzającej: 

1. SYSTEM OCEN i ROZMOWA OCENIAJĄCA (2 dni, 8 uczestników):  

przygotowanie i prowadzenie w celu rozwoju pracowników 

z wykorzystaniem SZW,  

2. RUTYNY MENEDŻERSKIE (1 dzień,  8 uczestników)  - trening 

umiejętności - przygotowanie menedżerów do wdrożenia Systemu 

Zarządzania Wiedzą w tym moduł dot. RÓWNOŚCI SZANS kobiet 

i mężczyzn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 dni szkoleń               

(24 h szkoleniowe) 

 

 

Zadanie 5 

 zdefiniowanie kluczowych obszarów Obsługi Klienta i wybór 

standardów wspierających Sprzedaż i Obsługę Klienta, 

 wybór kluczowych standardów wspierających realizację celów 

i powiązanie ich w SZW,  

 opracowanie standardów Obsługi Klienta i przygotowanie ich do 

wdrożenia.  

Oczekiwane rezultaty po pracy doradczej:  

 opracowanie minimum 5 standardów obszaru Obsługi Klienta.  

9 dni doradczych         

(72 h doradcze) 

 

 

 



    

5 
 

Czas trwania projektu od  01.06.2014 do 30.06.2015  

Planowany czas realizacji usługi objętej postępowaniem: od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015.  

Miejsce realizacji: Opole 

I. Zakres usług szkoleniowych: 

Grupa docelowa projektu: Kadra Zarządzająca 

Liczebność grupy: 8 osób 

Liczba dni szkoleniowych: 3 

Czas trwania zajęć (dotyczy szkoleń):  8 godzin zegarowych (1 godzina rozumiana jako 45 min zajęć 

+ 15 min przerwy) 

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia  Monier Braas (Wnioskodawca) 

Temat szkoleń:  

1. SYSTEM OCEN i ROZMOWA OCENIAJĄCA. 

2. RUTYNY MENEDŻERSKIE. 

Szczegółowy zakres usług Wykonawcy wchodzący w koszt realizacji dnia szkoleniowego na etapie 

realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie):  

1. Przeprowadzenie weryfikacji i doprecyzowania potrzeb szkoleniowych obejmującej: 

 rozmowy z uczestnikami 

2. Ustalenie terminów szkoleń (konkretne daty) dogodnych dla Zamawiającego, zgodnych z danymi 

we wniosku o dofinansowanie.  

3. Opracowanie szczegółowych programów szkoleń, harmonogramów i scenariuszy, narzędzi 

trenowanych podczas szkoleń.  

4. Opracowanie, opublikowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych i piśmiennych 

uczestnikom szkoleń.  

5. Przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę trenerską, w formie 

warsztatów uwzględniających następujące wymogi: 

 20 % wykładu, który służy wprowadzeniu do zagadnienia, 

 80 % interaktywnych ćwiczeń, które służą podniesieniu umiejętności praktycznego 

zastosowania tej wiedzy. 

6. Sporządzenie imiennych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika. 

7. Realizację badania efektywności szkoleń: 

 ankieta po szkoleniu badająca zrozumienie treści szkolenia, motywację do wdrożenia oraz 

wzrost świadomości, 

 test wiedzy przed i po szkoleniu. 

8. Sporządzanie raportów po każdym szkoleniu, po zakończeniu modułu tematycznego oraz po 

zakończeniu projektu. 
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9. Przestrzeganie i zastosowanie podczas szkoleń standardów dokumentacji opracowanej dla 

projektu (CI projektu, Dzienniki Zajęć, Karty Pracy itp.). 

10. Wypełnianie dokumentacji szkoleniowej - Dzienniki Zajęć. 

11. Przesyłanie poprawnie wypełnionej dokumentacji szkoleniowej, wypełnionych narzędzi 

monitorowania rezultatów (testy wiedzy, ankiety) oraz raportów poszkoleniowych zgodnie 

z ustalonymi standardami. 

12. Zapewnienie sprzętu oraz materiałów dydaktycznych (laptop, rzutnik , gry, filmy, itp.) 

13. Pokrycie kosztów dojazdów, wyżywienia i noclegów trenerów. 

14. Bieżąca współpraca z firmą dostarczającą usługi w zakresie rozliczenia i sprawozdawczości 

(zgodnie z ustalonymi standardami dokumentacji i terminami), w tym natychmiastowe 

informowanie o wszelkich odchyleniach w stosunku do założonego zakresu realizacji 

powierzonych firmie szkoleniowej usług. 

15. Udział w spotkaniach osób zarządzających projektem (1 spotkanie na 3 miesiące). 

II. Zakres usług doradczych powiązanych ze szkoleniami (działania 
szkoleniowe są elementem doradztwa): 

 

Grupa docelowa projektu: Kadra Zarządzająca, Kadra Zarządzająca Sprzedaży, Koordynatorzy 

Handlowo-Techniczni. 

Sale szkoleniowe na doradztwo zapewnia  Monier Braas (Wnioskodawca).  

 

Szczegółowy zakres usług Wykonawcy wchodzący w koszt realizacji na etapie realizacji projektu  

(po podpisaniu umowy o dofinansowanie):  

1. Doradztwo organizacyjne, w tym warsztatowe z grupą (780 godzin doradztwa; 1 h - 60 min., 
szczegółowy zakres doradztwa zgodnie z tabelą zaplanowanych działań w projekcie) 
dotyczące: 

 pracowania gotowego do wdrożenia Systemu Zarządzania Wiedzą w tym planu wdrożenia, 

 przygotowanie do wdrożenia standardów funkcjonowania kultury organizacyjnej opartej 

o zarządzanie wiedzą w obszarach: zarządzania, zarządzania sprzedażą, sprzedaży i obsługi 

klienta. 

2. Przestrzeganie i zastosowanie podczas doradztwa standardów dokumentacji opracowanej dla 

projektu (CI projektu, Dzienniki Zajęć, Karty Pracy, Raport z doradztwa org. itp.);  

3. Ustalenie terminów doradztwa (konkretne daty na dany rok) dogodnych dla Zamawiającego, 

zgodnych z danymi we wniosku o dofinansowanie.  

4. Sporządzanie raportów z doradztwa po zakończeniu projektu. 

5. Opracowanie Planu wdrożenia Systemu Zarządzania Wiedzą. 

6. Wypełnianie dokumentacji doradczej - Dzienniki Zajęć. 
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7. Zapewnienie sprzętu (laptop, rzutnik , gry, filmy, itp.). 

8. Pokrycie kosztów dojazdów, wyżywienia i noclegów doradców. 

9. Bieżąca współpraca z firmą dostarczającą usługi w zakresie rozliczenia i sprawozdawczości 

(zgodnie z ustalonymi standardami dokumentacji i terminami), w tym natychmiastowe 

informowanie o wszelkich odchyleniach w stosunku do założonego zakresu realizacji 

powierzonych firmie szkoleniowej usług. 

10. Udział w spotkaniach osób zarządzających projektem (1 spotkanie na 3 miesiące). 

 

Kryteria oceny oferty: 

Przyjęte kryteria oceny:  

1. Stosowana metodyka szkoleniowa - będzie oceniana pod kątem sprzyjania praktycznemu 

zastosowaniu nabytej wiedzy i umiejętności w miejscu pracy  

(skala oceny od 0 - 2 pkt za know-how, 0- 0,5 pkt za interaktywność).  

2. Dysponowanie odpowiednią kadrą do prowadzenia działań szkoleniowych opisanych w zapytaniu 

- min. 2 trenerów, którzy posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań 

merytorycznych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (zrealizowanych min. 20 dni 

szkoleniowych) 

(ocena: w przypadku spełnienia wymaganego minimum dostawca otrzymuje 2 pkt; Oferent może 

otrzymać dodatkowo 1,5 punktu jeżeli zaproponowana kadra pracowała na rzecz co najmniej 

3 projektów realizowanych dla konkretnych przedsiębiorstw, uwzględniające specyfikę 

przedsiębiorstwa, jego pracowników, kulturę organizacyjną danej firmy). 

3. Dysponowanie odpowiednią kadrą doradców/ konsultantów do prowadzenia działań 

merytorycznych - doradczych opisanych w zapytaniu - min. 1 doradca z doświadczeniem do 

każdego z czterech obszarów: opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania wiedzą, 

opracowanie standardów zarządzania, standardów zarządzania sprzedażą, standardów sprzedaży 

i obsługi klienta. 

(ocena: w przypadku spełnienia wymaganego minimum, czyli 1 osoba do każdego z obszarów, 

Oferent może otrzymać 2 punkty, dodatkowe 0,5 punktu za każdego dodatkowego doradcę, który 

ma doświadczanie w min. jednym z wymienionych obszarów; max. 2 doradców w jednym 

obszarze, łącznie 8 doradców). 

4. Możliwość oddelegowania odpowiedniej osoby do zarządzania usługą, posiadającej min. 5 letnie 

doświadczenie w zarządzaniu projektami doradczymi i/lub szkoleniowymi w tym min. 2 projekty 

szkoleniowo-doradcze  

(w przypadku spełnienia wymaganego minimum dostawca otrzymuje 2 pkt; Oferent może 

otrzymać dodatkowo 1 punkt jeżeli osoba oddelegowana do zarządzania usługą będzie posiadała 

doświadczenie w zarządzaniu projektami dla firm współfinansowanymi ze środków EFS, min. 

1 projekt). 
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5. Realizacja min. 1 projektu doradczego dla konkretnej firmy (projekty zamknięte – dla firm) 

zrealizowanego w obszarze opracowania i wdrożenia systemu zarządzania wiedzą - wymagany jest 

opis projektu  

(ocena: w przypadku spełnienia kryterium dostawca otrzymuje 2 pkt.).  

6. Min. 3 przedsiębiorstwa, dla których opracowano standardy dotyczące: obszaru zarządzania, 

zarządzania sprzedażą, sprzedaży oraz obsługi klienta - dotyczy doradztwa dla firm zrealizowanego 

w latach 2009-2014 – spełnienie minimum: 3 projekty – 2 pkt.; 4-6 projektów – 2,5 pkt.;  7 i wyżej 

– 3 pkt. 

7. Min. 500 h doradztwa dla firm w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi zrealizowane w latach 

2009-2014 – spełnienie minimum: 2 pkt., 500-700 h – 2,5 pkt., powyżej 700 h – 3 pkt. 

8. Zapewnienie udziału w realizacji projektu pracownika naukowego z doświadczeniem  

w zarządzaniu wiedzą, transferze wiedzy  

(weryfikowane na podstawie złożonych dokumentów oceny: spełnia/ nie spełnia kryterium; 

Oferent może otrzymać dodatkowe punkty za dorobek naukowy pracownika: badania i publikacja 

w obszarze zarządzania wiedzą, min. 5 publikacji - 0,5 pkt., opracowanie Strategii Zarządzania 

Wiedzą, min. 1-0,5 pkt., współpraca pracownika naukowego z biznesem - 0,5 pkt.). 

9. Cena netto za dzień doradztwa (tj. 8 godzin pracy doradcy; 1 h doradztwa - 60 minut);  

(ocena: oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 2 pkt., a każda następna zgodnie z wzorem: 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej x 2) / cena oferty ocenianej). 

10. Cena netto za 1 dzień szkolenia  

(ocena: oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 2 pkt, a każda następna zgodnie z wzorem: 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej x 2) / cena oferty ocenianej). 

 

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma uzyskanych punktów wyliczona z uwzględnieniem ww. 

kryteriów punktowych.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury wyboru, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta otrzyma najwyższą punktację, Zamawiający wybierze ofertę 

o niższej cenie. 

Złożenie oferty 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2014 r. włącznie, w siedzibie firmy Monier Braas, 

ul. Wschodnia 23, Opole lub przesłać pocztą bądź mailowo na adresy:  joanna.scibor@monier.com 

oraz joanna.wrzeszcz-karpiel@monier.com (decyduje data wpływu do Zamawiającego).  

W przypadku przesłania oferty mailowo należy załączyć podpisane skany oświadczeń (zał. 1 i 2 do 

zapytania) oraz referencje. 

mailto:joanna.scibor@monier.com
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Z uwagi na specyfikę projektu – projekt szkoleniowo-doradczy, gdzie szkolenia są ściśle powiązane 

z wypracowanym i realizowanym doradztwem, nieuzasadnione merytorycznie jest dzielenie 

zamówienia na dwie odrębne usługi, tj. szkolenia i doradztwo. Dlatego nie dopuszcza się składania 

ofert cząstkowych na poszczególne usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia 

procedury wyboru, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, 

którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych przez pracowników naukowych i inne podmioty 

z uwagi na obligatoryjny wymóg realizowanego projektu, tj. szkolenia i doradztwo są prowadzone 

przez lub przy współudziale pracowników naukowych. 

Ze względu na wymóg konkursu, w ramach którego projekt otrzymał dofinansowanie, oferty 

niezapewniające współpracy z pracownikiem naukowym nie będą rozpatrywane.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2. Oświadczenie o spełnieniu kryterium tj. status pracownika naukowego jednostki naukowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., 

Nr 96 poz.615 z późn. zm) – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. W przypadku ofert wspólnych składanych przez pracowników naukowych i inne podmioty 

wymagane jest oświadczenie pracownika naukowego o dyspozycyjności na potrzeby projektu, 

którego dotyczy zapytanie.  

4. Referencje lub potwierdzenie należytego wykonania umowy potwierdzające wykonanie min. 

1 usługi doradczej opisanej w ofercie (pkt. 5 kryteriów), które będą podstawą przyznania punktów 

za to kryterium.  

5. Notka pracownika naukowego potwierdzająca spełnienie kryterium dorobku zawodowego, 

co będzie podstawą przyznania punktów.  

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania.  

Osoba do kontaktu 

Joanna Ścibor  

Email: joanna.scibor@monier.com 

Telefon:  785700119 

mailto:joanna.scibor@monier.com

