ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie dostarczenia usługi szkoleniowej dla uczniów Zespołu Szkół
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie z dnia 25.07.2018 r.

Project Hub sp. z o.o. jako partner w projekcie „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Działoszynie” zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego
zapytania ofertowego.
1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:
Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP

Project Hub sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
301243652
7811844327

Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres
Adres do korespondencji
Biuro w Pajęcznie
ul. Kościuszki 99, 98-330 Pajęczno
E-mail
kowalik@projecthub.pl
Tel.
501634010
Godziny pracy
8.00-15.00
Osoba
do
kontaktu Aleksandra Kowalik
(przedstawiciel Zamawiającego)

2. ZAPYTANIE OFERTOWE
Tytuł zapytania

Publikacja zapytania
Charakter prawny zapytania

Zapytanie ofertowe w sprawie dostarczenia usługi szkoleniowej dla
uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie z
dnia 24.07.2018 r.
Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami
konkurencyjności.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
Szacunkowa wartość zamówienia została określona w drodze
szacowania ceny.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe:
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Opis Projektu

Zwięzłe określenie przedmiotu
zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu
„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Działoszynie” o nr RPLD.11.03.01-10-00026/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dostarczenie usługi szkoleniowej w zakresie:
Część 1.
ECDL Advanced dla 40 uczniów
Część 2.
Nowoczesne strategie sprzedaży dla 4 uczniów
Część 3.
Cisco dla 24 uczniów
Część 4.
Kurs Autocad i Archicad dla 30 uczniów

Wspólny Słownik Zamówień (kody
CPV przedmiotu zamówienia)

80500000-9 - Usługi szkoleniowe
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie usługi szkoleniowej w zakresie:
Część 1.
ECDL Advanced dla 40 uczniów
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu - ECDL Advanced
w wymiarze 120 godzin dla 40 uczniów.
a. Zakres kursu:
ECDL ADVANCED to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym:
Moduł 1. Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany:
− Wymaga od kandydata umiejętności obsługi programów do edycji tekstu na
poziomie wyższym niż podstawowy.
− Kandydat powinien potrafić wstawiać ilustracje w dokumencie, formatować tekst
poprzez dobór odpowiedniej czcionki, efektów graficznych i rozmieszczenie
elementów na stronie, tworzyć i modyfikować tabele, formularze, wykresy, itp.
Kandydat powinien potrafić definiować i posługiwać się makropoleceniami oraz
realizować zaawansowane zadania z zakresu korespondencji seryjnej.
Moduł 2. Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany:
− Wymaga od kandydata umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego na
poziomie wyższym niż podstawowy.
− Kandydat powinien wykazać się umiejętnością formatowania danych
numerycznych, tekstu, grafiki, wykresów, itp. Kandydat powinien również potrafić
wykorzystywać funkcje dostępne w arkuszu kalkulacyjnym, takie jak funkcje
arytmetyczne, logiczne, statystyczne, finansowe oraz daty i czasu. Kandydat

2

powinien umiejętnie posługiwać się narzędziami analitycznymi dostępnymi
w arkuszu kalkulacyjnym.
Moduł 3. Bazy danych, poziom zaawansowany:
− Wymaga od kandydata umiejętności obsługi bazy danych na poziomie wyższym niż
podstawowy.
− Kandydat powinien potrafić efektywnie organizować, uzyskiwać, przeglądać
i raportować dane. Powinien także znać sposoby powiązywania i organizowania
danych. Ponadto, kandydat powinien posiadać umiejętność uruchamiania
i zapisywania prostych makropoleceń oraz importowania, eksportowania i łączenia
danych.
Moduł 4. Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany:
− Wymaga od kandydata wiedzy na temat podstawowych zasad planowania
i projektowania prezentacji.
− Kandydat powinien umieć sprawnie posługiwać się dostępnymi narzędziami na
poziomie zaawansowanym. Powinien potrafić wykorzystać większość dostępnego
potencjału narzędzia do tworzenia prezentacji, stosować zaawansowane techniki
formatowania i sterowania układem graficznym oraz korzystać z efektów
multimedialnych. Kandydat powinien potrafić tworzyć zaawansowane wykresy
i grafikę biznesową oraz wzbogacać prezentacje wykorzystując narzędzia do
rysowania i obróbki grafiki. Ponadto kandydat powinien umieć wykorzystywać
makropolecenia dostępne w programie do tworzenia prezentacji.
b. Grupa docelowa kursu: 40 uczniów
c. Liczba grup:4
d. Liczba godzin szkoleniowych na grupę: 120 lekcyjnych na grupę (4 moduły po 30
godzin na każdy)
e. Minimalna liczba godzin: 480 (4 x 120 h)
f. Egzamin zewnętrzny – Wykonawca ustali termin i opłaci koszty egzaminu ECDL
ADVANCED zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z procedurami PTI. Łącznie
mogą zostać przeprowadzone 44 egzaminy (40 osób w terminie podstawowym oraz 4
osoby egzamin poprawkowy) osób,
Dla każdej z osób, które zdały egzamin wykonawca zorganizuje i opłaci wydanie
Wydane karty plastikowej Ekspert.
g. Miejsce realizacji szkolenia – sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego w
miejscowości Działoszyn
h. Typ szkolenia – szkolenie zamknięte wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół w
Działoszynie
i. Przybliżony termin świadczenia wsparcia: sierpień 2018 – czerwiec 2019
j. Inne: Wszystkie osoby biorące udział w kursie i egzaminach są uczniami.

Część 2.
Nowoczesne strategie sprzedaży dla 4 uczniów
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu - Nowoczesne
strategie sprzedaży dla 4 uczniów .
a. Zakres kursu to 4 części .
CZĘŚĆ I – KILKA SŁÓW O AUTOPREZENTACJI
Profesjonalna autoprezentacja
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Wizerunek sprzedawcy, a proces sprzedażowy.
o Sztuka kreowania własnego wizerunku odpowiednio dobranym strojem.
o Modulacja głosu, mowa ciała.
o Zachowanie zgodne z savoir-vivre sprzedawcy.
 Czynniki wpływające na sukces.
o Kompetencje i zasoby.
o Jak być pewnym siebie.
o Dopasowanie się do rozmówcy.
 Profesjonalizm, czyli jak utrzymać wysoki poziom obsługi mając zły dzień.
o Radzenie sobie z negatywnymi emocjami, tj. stres, złość.
CZĘŚĆ II – KLIENT - OSOBA, KTÓRA CHCE SKORZYSTAĆ Z NASZYCH DÓBR I USŁUG
Typyklientów
 Rodzaje klasyfikacji typów klienta.
 Rozróżnienie typów klienta wg. stopnia pewności siebie i stopnia wrażliwości.
 Case study - prowadzenie rozmowy handlowej z uwzględnieniem różnych typów
klienta.
Podstawowe zasady profesjonalnego merchandisingu
 Wywieranie wpływów na klientów w sklepie.
1. Triki psychologiczne.
2. 10 złotych zasad marchandisingu.
 Strategie techniki cenowe.
 Neuromarketing, czyli w jaki sposób klienci kupują przez bodźce?
CZĘŚĆ III– SKUTECZNA KOMUNIKACJA, JAKO PODSTAWA NA STANOWISKU SPRZEDAWCY
Wprowadzenie w świat komunikacji
 Komunikacja interpersonalna.
 Bariery komunikacji.
 Rodzaje pytań.
 Funkcje pytań.
 Techniki skutecznej komunikacji.
Zasady prowadzenia rozmowy handlowej
 Przygotowanie
o Rodzaje potrzeb.
o Jak rozpoznać potrzeby klienta?
o Rodzaje sprzedaży.
o Skuteczna rozmowa przez telefon.

Otwarcie rozmowy
o Przywitanie i pierwsze wrażenie.
o Nawiązanie pierwszego kontaktu z klientem.
o Elementy skutecznej komunikacji i ich znaczenie.

Prezentacja oferty
o Model C-Z-K – CECHA, ZALETA, KORZYŚĆ.
o Rodzaje obiekcji i techniki reagowania na nie.
o Techniki sprzedaży.
o Sposoby wywierania wpływu na Klienta wg R. Cialdiniego.

Zamknięcie sprzedaży
o Domykanie sprzedaży – techniki.
o Obsługa posprzedażowa – jak budować długotrwale relacje z klientami.
CZĘŚĆ IV– PRAWNE ASPEKTY SPRZEDAŻY
 Zakup jako umowa kupna.
 Zawarcie i wykonanie umowy kupna sprzedaży.
 Umowy w handlu elektronicznym.
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Gwarancja jakości.
Reklamacje.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Grupa docelowa kursu: 4 uczniów
Liczba grup: 1
Liczba godzin szkoleniowych na grupę : 36 godzin lekcyjnych
Minimalna liczba godzin szkoleniowych: 36 godzin lekcyjnych
Egzamin wewnętrzny– egzamin przeprowadzony przez wykonawcę
Miejsce realizacji szkolenia – sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego w
miejscowości Działoszyn
h. Typ szkolenia – szkolenie zamknięte wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół w
Działoszynie
i. Przybliżony termin świadczenia wsparcia: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
j. Inne: Wszystkie osoby biorące udział w kursie i egzaminach są uczniami
Część 3.
Cisco dla 24 uczniów
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu Cisco dla 24 uczniów
a. Zakres kursu obejmuje: przygotowanie uczestników do konfiguracji i administracji
sprzętem sieciowym firmy Cisco w małych i średnich sieciach LAN z oddziałami
połączonymi łączami WAN.
Program szkolenia:
 wstęp do sieci komputerowych - model ISO/OSI, adresacja IP, protokoły sieciowe,
topologie sieci LAN/WAN, podstawowych funkcje urządzeń sieciowych, okablowanie
 podstawy Cisco IOS, zarządzanie konfiguracją i systemem operacyjnym, protokół CDP
 routing statyczny, routing dynamiczny: RIPv 2, OSPF, EIGRP
 zarządzanie przestrzenią adresową: podsieci, podsieci VLSM
 listy kontroli dostępu: ACL
 protokół DHCP, translacja adresów NAT i PAT
 zarządzanie switchami: VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, bezpieczeństwo sieci LAN
 sieci WAN – protokół PPP i Frame-Relay
 weryfikacja poprawności funkcjonowania routerów i switchy przy użyciu komend
SHOW & DEBUG
 implementacja podstaw bezpieczeństwa – routery
 testy poprawnego funkcjonowania sieci – narzędzia i programy diagnostyczne,
monitoring
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Grupa docelowa kursu: 24 uczniów
Liczba grup: 4 grupy po 6 osób
Liczba godzin szkoleniowych na grupę : 72 godziny lekcyjne
Minimalna liczba godzin szkoleniowych: 288 godzin lekcyjnych
Egzamin wewnętrzny– egzamin przeprowadzony przez wykonawcę
Egzamin zewnętrzny - Egzamin CCNA nr 200-125 lub dwa egzaminy: 100-105 ICND1
oraz 200-105 ICND2
h. Miejsce realizacji szkolenia – sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego w
miejscowości Działoszyn
i. Typ szkolenia – szkolenie zamknięte wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół w
Działoszynie
j. Przybliżony termin świadczenia wsparcia: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
k. Inne:
Wykonawca
musi
dysponować
odpowiednim
licencjonowanym
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oprogramowaniem w celu zrealizowania kursu

Część 4.
Kurs Autocad i Archicad dla 30 uczniów .
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu Autocad i
Archicad dla 30 uczniów.
Program kursu :
Zapoznanie się z interfejsem programu AutoCAD: menu rozwijalne (górne), paski narzędzi,
okno poleceń (tekstowe)
– Ekran graficzny, menu kursora, linia statusowa
– Położenie plików, budowa drzewa katalogów, klawisze funkcyjne, pomoc, okna dialogowe
– Tworzenie nowych rysunków (kreator, szablony), otwarcie wielu rysunków jednocześnie,
zapisywanie rysunków
– Układy współrzędnych, Kartezjański układ współrzędnych bezwzględny i względny,
biegunowy układ współrzędnych bezwzględny i względny
– Wprowadzenie do rysowania, Jednostki rysunkowe, rysowanie podstawowych obiektów
(Auto Tracking, Polar Tracking, Object Snap Tracking)
– Polecenie rysunkowe, linie konstrukcyjne (proste), okręgi, łuki, elipsy, polilinie, wieloboki,
splajny, punkty, styl punktu, zmierz i podziel, filtry współrzędnych
– Warstwy i właściwości obiektu, idea warstw, tworzenie i zarządzanie warstwami, kolory i
typy linii, filtry, cechy obiektu
– Polecenia ekranowe, nawigacja (zoom, pan), podgląd, nazwane widoki, praca z rzutniami,
przerysowanie i regeneracja rysunku, ustawienia rozdzielczości programu
– Tryb lokalizacji, stałe i chwilowe tryby lokalizacji
– Polecenia modyfikacji, wybór obiektów, wymazywanie, cofaj i odtwórz, przesuwanie i
kopiowanie, obrót, skalowanie i rozciąganie, dopasowanie, odbicie lustrzane, odsunięcie
równoległe,
– Szyk prostokątny i kołowy,
– Przerywanie i rozbijanie obiektów, ucinanie, wydłużanie i przedłużanie, fazowanie i
zaokrąglanie krawędzi, edycja polilinii, praca z uchwytami
– Kreskowanie, sposoby kreskowania, wzory kreskowania
– Opisy rysunkowe, style tekstu, tekst jednowierszowy, tekst wielowierszowy, znajdowanie i
zamiana tekstu, edycja tekstu, znaki specjalne
– Wymiarowanie, typy wymiarów, szybkie wymiarowanie, nastawy wymiarowania, style
wymiarowania, edycja wymiaru
– Drukowanie, wybór obszaru do wydruki, style wydruki, grubość linii, skala wydruku.
Kurs Archicad
Zakres kursu obejmuje:
Umiejętność posługiwania się narzędziami ArchiCAD i Artlantis
Zdobycie umiejętności obsługi programu ArchiCAD w celu usprawnienia procesu
projektowania i realizacji projektów projektów wnętrz
Wykonywania rysunków technicznych projektów mieszkań
Efektownego prezentowania prac w postaci wydruków
Wykonywania profesjonalnych wizualizacji wnętrz
Przygotowania rysunków do druku i drukowania
Program kursu :
Tworzenie własnego modelu - ściany, ona, drzwi, obiekty.
Rysowanie zgodnie z wymiarami. Wymiarowanie automatyczne.
Praca na warstwach. Ustawienia własnych warstw. Zastosowanie warstw w bieżących
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projektach.
Narzędzie strop - otworowanie stropów, tworzenie własnych podłóg, sufitów podwieszonych.
Praca z bibliotekami zewnętrznymi, doładowanie obiektów do Archicada. Biblioteki
dodatkowe np. KLER, MARTELA, KOŁO SANITEC.
Ustawienia świateł w Archicadzie.
Materiały - tworzenie i ustawienie parametrów.
Ustawianie projektu względem exportu do Artlantisa.
Podstawowe informacje na temat aplikacji ARTLANTIS
Ustawienia sceny w oświtleniu sztucznym i dziennym.
Teksturowanie sceny materiałami w Artlantisie.
Wykorzystywanie shaderów.
Obiekty Artlantisa.
Wizualizowanie sceny w ustawiniach oświetlenia dziennego i nocnego.
Archicad rysunki techniczne - przekroje, rozwinięcia ścian,
własne przekroje.
Drukowanie wszystkich rysunków niezbędnych do wykonania projektu wnętrza wraz z
wykorzystaniem pracy na warstwach.
Grupa docelowa kursu: 30 uczniów
Liczba grup: 5 grup po 6 osób
Liczba godzin szkoleniowych na grupę : 36 godzin lekcyjnych
Minimalna liczba godzin szkoleniowych: 180 godzin lekcyjnych
Egzamin wewnętrzny– egzamin przeprowadzony przez wykonawcę
Miejsce realizacji szkolenia – sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego w
miejscowości Działoszyn
g. Typ szkolenia – szkolenie zamknięte wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół w
Działoszynie
h. Przybliżony termin świadczenia wsparcia: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
i. Inne:
Wykonawca
musi
dysponować
odpowiednim
licencjonowanym
oprogramowaniem w celu zrealizowania kursu
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.2.2

Wymagania od wykonawców dot. Wykonania zamówienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany przygotować program i harmonogram szkolenia
objętego zamówieniem. Program uwzględnia minimum: tytuł szkolenia, liczbę godzin,
wykładowcę, datę i miejsce realizacji szkolenia, cele szkolenia, efekty i wskaźniki
pomiaru efektów, tematykę zajęć wraz z liczbą godzin szkolenia z danego tematu.
Harmonogram uwzględnia minimum: termin i miejsce realizacji szkolenia, tytuł
szkolenia, wykładowcę i godziny realizacji szkolenia.
2) Przeprowadzenie ewaluacji polegającej na:
a. Przeprowadzeniu ankiet (udostępnionych przez Zamawiającego)
b. Przygotowanie i przeprowadzenie pre i post testu i/lub egzaminu
wewnętrznego z zakresu wszystkich modułów tematycznych dla
Uczestników/czek
c. dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć
d. listy odbioru materiałów
3) Zapewnienia materiałów szkoleniowych.
Materiały muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia oraz dobrej jakości (bez
śladów wcześniejszego użytkowania). Wykonawca zobowiązany jest przygotować
materiały szkoleniowe: skrypt wykładowy o treści adekwatnej do omawianej
tematyki, przygotowany w formie drukowanej.
4) Wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MpiPS z
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dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667) lub zaświadczenie zgodne z
§ 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) z dołączonym do
niego suplementem zawierającym: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin
zajęć edukacyjnych, nr z rejestru zaświadczenia do którego suplement jest dodatkiem,
podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.
5) Oznaczenia (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wszelkich materiałów, które
otrzymują uczestnicy szkolenia, w szczególności: publikacji, materiałów
dydaktycznych, prezentacji, materiałów audiowizualnych, itp.) oraz dokumentów
związanych z realizacją szkolenia, (jeżeli jest to możliwe) a także umieszczenia plakatu
promującego projekt o minimalnym rozmiarze A3 widocznym dla uczestników
szkolenia przed wejściem do Sali .
Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty
jednostkowej brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe.

3.2.3

Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość
kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji
związanej z realizacją szkolenia.
Wymagania związane z organizacją szkoleń:
1) Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem
wskazanym przez Zamawiającego
2) W trakcie zajęć w części teoretycznej Zamawiający powinien zaplanować regularne
przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe

3.2.4

Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza
się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp
Forma zatrudnienia:
1) umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą lub
2) umowa o świadczenie usług z innym podmiotem uprawnionym to realizacji usług lub
umowa zlecenie z osobą fizyczną prowadzącą działalność.

3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
3.3.1
3.3.2

3.3.3

Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu.
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na
realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać
inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro
Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez
dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania
lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym
w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary
umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte
(w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania
umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu
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3.3.5

3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9

z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na
prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią
zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne
i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki
związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane
z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu
z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego
zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
Oferent zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument
(protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.
.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Oferent ma możliwość złożenia oddzielnej oferty na realizację określonej cześć zamówienia
wskazanego ww pkt 3.2.1.
Oferenci mogą składać oferty obejmujące minimum jedną część stanowiącą przedmiot
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia przedmiotu zamówienia na części mniejsze niż
jedną z opisanych.
Oferty będą oceniane w podziale na poszczególne części zamówienia

3.3.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu
umowy z wykonawcą w zakresie:
I.
Zwiększenia/ rozszerzenia:
a)
ilości osób uczestniczących w szkoleniach,
b)
rozszerzenia usługi o usługi nieobjętych zamówieniem podstawowym.
II.
Zmiany Wykonawcy
a)
zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów;
b)
zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
III.
Ww. zmiany mogą zostać wprowadzone pod warunkiem, że zostały spełnione poniższe
warunki:
•
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
•
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza

9

niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku
zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w
przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie,
•
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

3.4 Wymagania wobec Oferenta:
3.4.1

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji
przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

3.4.2

Oferent powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1. Dysponować personelem jeżeli usługa nie będzie wykonywana osobiście lub osobiście
spełniać poniższe wymagania:
a. trenerzy muszą mieć skończone studia wyższe
b. trenerzy muszą posiadać doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego
wsparcia
c. trenerzy skierowani do realizacji zadać muszą doświadczenie zawodowe w obszarze
w którym będą prowadzili szkolenia nie krótsze niż 3 lata, oraz każdy z nich
przeprowadził minimum 50 godzin szkolenia lub kursu z zakresu określonego w
częściach
2. w przypadku oferenta posiadającego formę jednoosobowa działalność gospodarcza lub
inny podmiot prawny ważny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
3. w przypadku Oferenta który składa ofertę na Część 1, wymagane jest by Oferent posiadał
status centrum egzaminacyjnego ECDL dla akredytacji Advanced lub posiada zawartą
umowę o współpracy z podmiotem który posiada status centrum egzaminacyjnego ECDL
dla akredytacji Advanced
Zamawiający uzna, że Oferent, który złożył ofertę posiada ww. doświadczenie i kwalifikacje.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia faktyczności oświadczenia poprzez weryfikację
dokumentów poświadczających doświadczenie, po wyborze oferenta a przed dniem podpisania
umowy.

3.4.3

Wadium
W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości dla każdego z zadań –
500 zł. (Jeżeli oferent składa ofertę na jedno zadanie wadium = 500 zł, na dwa zadnia = 1000 zł,
na trzy zadania = 1500 zł, na cztery zadania – 2 000,00 zł
Wadium należy wnieść do dnia 02.08.2018 r. na konto prowadzone Nr konta głównego
Zamawiającego: 79 1600 1404 1833 6383 2000 0001 z dopiskiem: wadium – zapytanie ofertowe
Działoszyn .
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Wykonawca do oferty załączy potwierdzenie dokonania
przelewu.
Informacje dodatkowe:
1. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
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2. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona wadium na warunkach
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucony.
3. Wadia Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostaną im
zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
4. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
5. Wadium jest zwracane wykonawcy, który wygrał postępowanie i podpisał umowę, po
podpisaniu umowy.

3.4.4

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie
wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie
ponosił odpowiedzialności;
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od
podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

3.4.5

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy
i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości
prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i
zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione
w punkcie 3.5.

3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty:
3.5.1

Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,
a mianowicie:
a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (CEIDG) (jeżeli dotyczy)
b. wpis do RIS (jeżeli dotyczy)
c. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się
o zamówienie, w szczególności:
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono
jego upadłości,
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne,
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
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niezakłóconą realizację zamówienia,
• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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
d. Oświadczenia że Wykonawca spełnia wymagania określone w pkt 3.4.1 i 3.4.2
3.5.2

3.5.3

3.5.4

Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta.
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą
brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń
i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne
konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego
i Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta
do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia
1.

Od września 2018 r. do czerwca 2019 r.
Dokładny termin realizacji szkoleń zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z
Wykonawcą.

4. KRYTERIA OCENY OFERT
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na
podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena za cały kurs.
80
W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 80 pkt.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę, a każda następna według poniższego wzoru:

Zamawiający

nie

ponosi

przy

tym

odpowiedzialności

za
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2. Doświadczenie w
realizacji szkoleń w
zakresie na który Oferent
składa ofertę.

20

poprawność zastosowania stawki VAT . Decyzja o zastosowaniu
odpowiedniej stawki podatku jest wyłączną decyzją oferenta.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium to 80.
Doświadczenie Oferenta jest mierzone w oparciu o liczbę osób
objętych szkoleniami w zakresie na który Oferent składa ofertę i
realizowanymi przez personel skierowany do realizacji zamówienia
w okresie dwóch lat poprzedzających od daty zamieszczenia
ogłoszenia.
Ocena kryterium zgodnie z wzorem: liczbę osób objętych
szkoleniami w zakresie na który Oferent składa ofertę w ofercie
ocenianej / największa liczbę osób objętych szkoleniami w
zakresie na który Oferent składa ofertę wśród ofert podlagających
badaniu x 20
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 20 punktów.
Punkty z kryterium zostaną dodane do każdej części, na którą
zostanie złożona oferta.

Każda z 1-4 części będzie oceniane indywidualnie.
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty:
5.1.1 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz
informacje określone w sposób jednoznaczny.
5.1.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego
dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
5.1.3 Oferta powinna zawierać:
(a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego,
(b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu
zapytania,
(c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz
nr telefonu,
(d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów,
(e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny
okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert),
(f) całkowitą cenę brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za
poszczególne elementy – etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość
przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
(g) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika
z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;
(h) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach;
(i) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), (jeżeli dotyczy)
(j) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia
o wpisie do RIS lub oryginał, (jeżeli dotyczy)
(k) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego)
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(l)
5.1.4

5.1.5

wydruk wpłaty wadium

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy;
w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty – Oferent powinien
dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.
Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty
(zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania
ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej punkcie
3.5.1.lit b).

5.2 Pozostałe wymagania oferty:
5.2.1. Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
5.2.2.
5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert:
5.3.1

5.3.2

5.3.3

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu
objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający
zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie to jest
w szczególności:
 omyłki pisarskie,
 brak podpisów, parafek, pieczęci
 brak załączników,
 brak treści niniejszego zapytania,
Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni roboczych.
O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą emailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi
kontaktowymi zapisanymi w ofercie).
Nie dostarczenie poprawnych załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie
spełniającej kryteriów formalnych.
Uzupełnieniu nie będą podlegać oferty które:
 nie zostały dostarczone w terminie,
 zostały dostarczone w sposób nie zgodny ze wskazaniem zamawiającego opisany w pkt:
6.2.2,
 nie posiadające ceny.
 Nie posiadające dowodu wpłaty wadium
Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego lub dokonanie jej
oceny bez uwzględnienia poprawek. Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów
formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych
elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen.
Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie
wymagania zapytania ofertowego – i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania
ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
6.1 Termin i sposób złożenia oferty:
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6.1.1
6.2.2

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 03.08.2018 r.
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego to jest:
Project Hub sp. Z o. o. Biuro w Pajęcznie, ul. Kościuszki 99, 98-330 Pajęczno, w
godzinach pracy to jest w godzinach 8.00-15.00
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy,
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów:
6.2.1.
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.2.8

6.2.9

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający
ogłosi
wybór
Oferenta
na
stronie
internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Nie dotyczy
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego
w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania
zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub
przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu
zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku nie otrzymania
dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie
zamieszczona
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
W przypadku istotnej modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania
ofert.
W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet
zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył
najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty
zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez
Zamawiającego.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to jest nie
podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający może
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Klauzula informacyjna – załącznik nr 2
Oświadczenie Wykonawcy – RODO – załącznik nr 3
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