Cudzynowice, dn.22.05.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/EFS
na dostawę, usługę, robotę budowlaną* o wartości poniżej 30 000 euro
dla zadania pn.:
Zarządzanie projektem pn. „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu
zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim” .
CPV:79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych.
Cel Projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w
Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej,
szkolenie dla nauczyciela budownictwa oraz zwiększenie umiejętności zawodowych 67
uczniów, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach zawodowych, zajęciach w ramach
programu Odyseja Umysłu, 5 dniowym językowym szkoleniu wyjazdowym z native
speakerami, kursach oraz stażach w okresie od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 r.
Główny wskaźnik rezultatu to:
1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS - 1 szkoła.
2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 1K.
3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 8K i
59 M
Główne wskaźniki produktu to:
1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach
i praktykach u pracodawców - 4K i 23M;
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 2K i
38 M.
3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
objętych wsparciem w programie – 1K.
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Grupę docelową stanowi 67 uczniów (8 K i 59 M) Zespołu Szkół Rolniczych w
Cudzynowicach kształcących się w 2 klasie Technikum Budowlanego, 2 i 3 klasie Technikum
Informatycznego i 3 i 4 klasie Technikum Agrobiznesu.
Kwota dofinansowania 842 821,25 zł i wkładu własnego 44 380,00 zł
Projekt realizowany będzie od 01.06.2017 r do 31.08.2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych uczniowie staże odbywać będą na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
Rozdział I. 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
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego zapytania
ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164.).
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego,
polegających na zarządzaniu projektem pn. „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach
w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim” z Poddziałania: 8.5.1
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju
CKZiU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 (dalej: RPOWS), tj.:
1)
nadzoru nad merytoryczną realizacją Projektu oraz informowanie Zamawiającego
o aktualnym stanie wdrażania projektu a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć
istotny wpływ na dalszy jego przebieg
2)
prowadzenia nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem,
wnioskiem i budżetem oraz osiąganiem przyjętych wskaźników,
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3)
utrzymywania stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji
między Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPOWŚ,
4)
bieżącej kontroli zgodności trybu i zakresu inwestycji z wytycznymi Instytucji
Zarządzającej oraz pozostałymi dokumentami,
6) monitorowanie poziomu osiągnięcia wskaźników założonych w projekcie zgodnie
z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
7)
wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej RPOWS o zgodę na wprowadzanie zmian
w Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego lub inicjowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Zamawiającego;
8)
sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPOSW zmian
wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie;
9)

przygotowanie zmian w harmonogramach realizacji Projektu;

10) koordynację wypełniania przez Zamawiającego obowiązku informowania opinii
publicznej o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, w tym
przygotowania oznakowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu;
11) udział w kontrolach projektu prowadzonych przez organy zewnętrzne;
12) nadzór i kontrolę nad prawidłowym przygotowaniem wniosków o płatność do IZ RPOWS
13) przestrzeganie zasady równości i niedyskryminacji przez pracowników jak i uczestników
projektu.
Czynności, o których mowa w ust.4 wykonane zostaną na podstawie i w oparciu o dane oraz
informacje przedstawione przez Zamawiającego, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich
zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia objętego umową ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia:
31.08.2018 roku wraz z udziałem w późniejszych kontrolach projektu.
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
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O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami
wykonanie zamówienia, min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji
projektów unijnych, w tym z efs, wykształcenie wyższe, studnia menagerskie, certyfikat
ECDL. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
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 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik 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.
2. Inne istotne warunki:
1) Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego
w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2) Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę
punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na świadczenie usług.
Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty. W
umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania usługi zgodnie z ceną
podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający
zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty.
3) Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie
Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym
zapytaniem ofertowymi nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego
zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji zadania, których
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wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej
przewidzieć, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego
jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Podstawą wykonania usług dodatkowych będzie - zaakceptowany przez
Zamawiającego - "Protokół konieczności" i zawarta umowa na usługi dodatkowe. Za
usługi dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o formularz
ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający określa następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy:
1)
2)

Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do oferty.
Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym - załącznik nr 3 do oferty.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania informacji
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt jej otrzymania. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą
elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma
podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.
Pisma drogą elektroniczną należy przesyłać na adres email podany w zapytaniu ofertowym.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Imię i nazwisko: Jacek Nowak, e-mail: projektyzsr@gmail.com
Stanowisko służbowe: Dyrektor
Tel. (41) 352 11 62
Fax. (41) 352 11 62
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Rozdział VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania ofertowego
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Rozdział IX. Informacja o dopuszczalności zmiany treści Zapytania
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieści ją na stronie
internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano Zapytanie, oraz na stronie internetowej, na której dostępne
jest Zapytanie.
Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.

2.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania
Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.
4.
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie
składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „Tajemnica
6

Przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich
dopasowanie do pozostałej części oferty – należy zachować ciągłość numeracji stron oferty.
5.
Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
6.
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych
dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z
oryginałem w sposób jw. na każdej zapisanej stronie.
7.
Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie
formularzom określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,
Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka
b. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o
zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.
c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: projektyzsr@gmail.com
do dnia 30.05.2017r. do godz. 14 00.
Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
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W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto,
wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać
całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy
wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz
środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą
starannością.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr.).
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu
ofertowym.
Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie
1.

Kryterium WAGA (%)
1) Cena oferty (90%)
2) Doświadczenie (10%)
3. Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – cena

gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2) Kryterium – doświadczenie
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za doświadczenie
TN – najdłuższy czas posiadanego doświadczenia zaoferowany w postępowaniu w
zaokrągleniu do pełnych miesięcy/lat
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TOB – doświadczenie zaoferowane w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów (1+2)
będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Wygrywa oferta, która otrzyma
największą liczbę punktów.
4. Sposób wykonania i odbioru prac:
3.1 Wybór Wykonawców zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu wyboru.
3.2 Płatności związane z wykonaniem usługi regulowane będą w okresach miesięcznych
po złożeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentu księgowego
(faktury/rachunek) w terminie do 14 dni od daty wystawienia pod warunkiem dostępności
środków na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu.
Rozdział XIV. Ocena ofert
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział XV. Inne informacje
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest
niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia
umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub
których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu
przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień,
c) zmianę okresu realizacji przedmiotowego projektu
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We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak
niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi
Wykonawca.
2. Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej:
www.zsrcudzynowice.edu.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi e-mailowo
każdego W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny
termin składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie
zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania
przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Załączniki:
Załączniki:
- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań
- Załącznik nr 4 – wzór umowy
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