02.01.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE: Organizacja kursów w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w
Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim” (3 części)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/EFS
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579) pn.:

Organizacja kursów w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe
w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie
kazimierskim” (3 części)
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
Cudzynowice 176
28 – 500 Kazimierza Wielka
adres e-mail: projektyzsr@gmail.com
Tel. (41) 352 11 62
Fax. (41) 352 11 62
strona internetowa: www.zsrcudzynowice.edu.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1 Przedmiotem zamówienia jest Organizacja kursów w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo
zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie
kazimierskim” w podziale na 3 części:
2.1.1. CZĘŚĆ I
Kurs ECDL – 85 godzin (40 osób)
- 12 spotkań po 6 godzin
- praca w 4 grupach
- zakończenie kursu egzaminem
2.1.2. CZĘŚĆ II
Kurs wózków widłowych - 35 godzin (10 osób)
- 25 godzin teorii
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- 10 godzin praktyki
- zakończenie kursu egzaminem
- wydanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje
2.1.3. CZĘŚĆ III
Kurs specjalistyczny z zakresu zasobooszczędnego budownictwa – 128 godzin (8 osób)
- 64 godziny teorii,
- 64 godziny praktyki,
- praca w dwóch grupach
- zakończenie kursu egzaminem
- wydanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje
2.2. Organizacja kursów w ramach Projektu „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w
obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim” realizowany w ramach Osi
priorytetowej:

RPSW.08.00.00

Rozwój

edukacji

i

aktywne

społeczeństwo,

Działania:

RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
2.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości zamówienia (zwiększenie / zmniejszenie) o
dodatkowe osoby.
2.4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3 (3.1, 3.2 i 3.3). Zamawiający
wymaga od Wykonawców składających oferty, oprócz potwierdzenia ogólnym oświadczeniem jej
zgodności z zaproszeniem ofertowym.
2.4 Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
80500000-9 - Usługi szkoleniowe
80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
3. Termin realizacji:
3.1 Część I: od daty podpisania umowy do 9 lutego 2018 roku. Harmonogram musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego.
3.2. Część II: od 12 lutego 2018 do 23 lutego 2018 roku. Harmonogram musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego.
3.3. Część III: od 12 lutego 2018 do 16 marca 2018 roku. Harmonogram musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego.
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (3 części)
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert
5.1 Oferent poda w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie całości zadania. Oferent może
przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy.
Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
5.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium

Sposób wyliczenia punktacji

Punktacja

Cena [zł brutto ogółem]

(Cena minimalna / oferowana cena) * 90

90 pkt

Doświadczenie osób

Od 2 do 5 szkoleń – 0 pkt

wyznaczonych do realizacji
zamówienia w realizacji
podobnych rodzajowo szkoleń*

Od 6 do 10 szkoleń – 5 pkt

10 pkt

11 i więcej szkoleń – 10 pkt

* w przypadku przedstawienia kilku osób liczy się doświadczenie osoby z najniższą ilością przeprowadzonych szkoleń.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
6.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące (dotyczą każdej części oddzielnie):
1) Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
2) Wiedzy i doświadczenia
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji min. 5 podobnych szkoleń (w okresie 3 lat od
dnia, w którym upływa termin na składanie ofert). Weryfikacja na podstawie oświadczenia w
formularzu ofertowym
3) Potencjału technicznego
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował bazą lokalową
oraz sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia w danej części. Sprzęt musi spełniać
wymagania programowe dotyczące danego kursu.
4) Osób zdolnych do wykonania zamówienia
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Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej
jedną osobą w każdym kursie, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów. Wskazana osoba może
przeprowadzić kursy w różnych częściach, wówczas musi wykazać, że posiada doświadczenie
przeprowadzenia co najmniej dwóch kursów w każdym wskazanym szkoleniu. Ocena spełniania
warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach lub oświadczeniach.
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
6.2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu
wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.
6.3. Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym zgodnym ze wzorem - załącznikiem nr 1
do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania).
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej
ofercie.

7.

Wymagane dokumenty:
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące

dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):
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 dokumenty potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego,
 dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do podpisania umowy ze strony Wykonawcy,
 wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług na potwierdzenie
spełniania warunków w postępowaniu oraz dodatkowe kryterium wskazane w ofercie,
 dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający prawo do dysponowania
lokalem na czas realizacji zawartej umowy umożliwiającym przeprowadzenie zajęć bez żadnych
ograniczeń do dysponowania tym lokalem (gdy jednostka szkoląca nie posiada własnego lokalu –
sal dydaktycznych)
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
8.1. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy:
a) któremu w okresie ostatnich 5 lat od daty otwarcia ofert w postępowaniu, naliczono kary
umowne w wysokości co najmniej 25% wartości umownej z winy Wykonawcy,
b) z którym w okresie ostatnich 3 lat od daty otwarcia ofert w postępowaniu, rozwiązano umowę z
winy Wykonawcy.

9.

Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
Koperta (opakowanie) zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres Zamawiającego opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:
Oferta na:
Organizacja kursów w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe w ZSR
w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”
CZĘŚĆ ………………..
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Termin składania ofert: 11.01.2018 r. godz. 13:00
Nie otwierać przed 11.01.2018 r. godz. 13:15

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 11.01.2018 r. do godz. 13:00 (liczy
się data złożenia oferty).
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
Cudzynowice 176, 28 – 500 Kazimierza Wielka
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 13:00.
9.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty
złożone po terminie oraz w sposób inny niż opisany w pkt 8, nie będą brane pod uwagę podczas
oceny ofert i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
9.3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia: 11.01.2018 r. o godz. 13:15.
10. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Koordynator projektu Renata Kamienik
Tel. (41) 607 570 902
Fax. (41) 352 11 62
e-mail: projektyzsr@gmail.com
w godz. 8:00 – 13:00.
11. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
1. Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach
umowy, w szczególności:
a) zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w momencie podpisywania umowy
b) zmiany wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmiany
zakresu wykonania prac,
c) zmiany warunków płatności.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod
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rygorem nieważności.
3. Zmiany wpływające na konieczność zmian umowy lub wniosku o dofinansowanie wymagają
uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej.
12. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
13. Oferta powinna zawierać:
-

wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1)

-

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do podpisania oferty

-

oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 4)

14. Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wzór umowy
Załącznik nr 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I
Załącznik nr 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II
Załącznik nr 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część III
Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań
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