Gorzów Wlkp. 03.02.2014 r.

Zapytanie ofertowe 03/9.6.2/2014
(dotyczy wyboru lektorów do przeprowadzenia zajęć z zakresu :

ECDL Core –
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Kod CPV 80000000-9 – usługi szkoleniowe
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

I.

Zamawiający

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-279-43-35

II.

REGON: 211246433

KRS: 0000139635

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa - przeprowadzenie zajęć z zakresu ECDL Core –
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ukierunkowanych na podniesienie poziomu
kompetencji kluczowych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.6.2
Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych pn.
„Kompetencje kluczowe drogą do kariery

III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Usługa szkoleniowa polega na przeprowadzeniu zajęć z zakresu ECDL Core – Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych mających na celu:
Nabycie przez 60 osób z województwa lubuskiego kompetencji w zakresie ECDL Core – Europejski
Certyfikat Umiejętności Komputerowych poprzez udział w zajęciach.
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Nazwa szkolenia
ECDL Core

Opis
ECDL Core:
Termin realizacji:
a)03-12.2014 r. – 4 edycje zajęć dla 40 osób
b)01-05.2015 r. – 2 edycje zajęć dla 20 osób
Dokładne terminy realizacji zajęć z ECDL
Core będą ustalane po przeprowadzeniu
procesu rekrutacji.
Nie
ma
możliwości
przekroczenia
zaplanowanego okresu realizacji zajęć.
Liczba godz. tygodniowo dla każdej grupy:
średnio 2 dni w tygodniu x 4 godz. dziennie.
Godziny zajęć: w dni powszednie od
poniedziałku do piątku od 15.00 do 20.00
Obowiązki wykładowcy:
1.Wybór
odpowiednich
materiałów
szkoleniowych tj. podręcznika, ćwiczeń, itp.
3.Systematyczne sprawdzanie postępów
uczestników
w
nauce
poprzez
przeprowadzanie
po
8
jednostkach
lekcyjnych testów lub innych pisemnych
form weryfikacji postępów w nauce oraz
załączanie tych dowodów do dokumentacji
szkoleniowej.
4.Przygotowanie uczestników zajęć do
egzaminu w Polskim Towarzystwie
Informatycznym (PTI).
Wymagania:
Wykształcenie wyższe, co najmniej trzy
letnie
doświadczenie
zawodowe
w
nauczaniu
informatyki,
przygotowanie
pedagogiczne.

Ilość godzin
6 edycji zajęć x 150
godz./grupę = 900
godz.
6 edycji zajęć x 10
osób / grupę = 60
osób

2.W celu realizacji zamówienia Zamawiający podpisze z Wykonawcami odpowiednie umowy.
3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ze względu na ściśle określony okres
realizacji poszczególnych szkoleń i intensywność zajęć Zamawiający planuje wybór więcej niż jednego
Wykonawcy do realizacji części zamówień.
4.Zamawijący nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Zgodnie z terminami podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Ze względu na modułowy układ zajęć i ich intensywność nie dopuszczalnym jest wydłużanie /
zmianę wskazanych terminów.
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V. Miejsce oraz termin składania ofert
1
Oferta z dopiskiem ”Kompetencje kluczowe drogą do kariery oferta na przeprowadzenie zajęć
z zakresu ECDL Core – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych powinna być
przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: WZDZ, ul.
Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., kamila.polewska@op.pl do dnia 17.02.2014 r. do godz.
15:00.
IX. Ocena ofert
1.
Kryterium wyboru będzie w 100% cena.
2.
Prosimy o podanie ceny jednostkowej brutto za 1 godzinę zajęć.
3.
W przypadku ofert porównywalnych cenowo Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zastosowania dodatkowego kryterium.
Wybór wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy
realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
– prawo zamówień publicznych (tekst jednolity D.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
X.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

XI.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Kierownik projektu, ul. Sikorskiego 95, tel. 95 722 77 47, 510 134 422
lub e-mail: kamila.polewska@op.pl

Kierownik projektu

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
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Załącznik nr 1
Formularz ofertowy

Dotyczy:

Zapytania ofertowego 03/9.6.2/2014

Imię i Nazwisko/Nazwa Wykonawcy (Szkoleniowca)
Adres:
PESEL/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

NIP:
Regon:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług:

ECDL Core – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Oferuję wykonanie usługi szkoleniowej:…………………………………………………………………………..…..
za ……... godzinę szkolenia w kwocie …………………………………..…………………………….…… zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………..……..) brutto.
Przystępując do udziału w postępowaniu o wyłonienie szkoleniowców z zakresu określonego w przedmiocie
zamówienia oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie do wykonania zamówienia.
2.Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonam osobiście gwarantując wykonanie przedmiotu umowy z należytą
starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmuję odpowiedzialność wynikającą z
rodzaju wykonywanych usług, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego.
3.Oświadczam, że jestem związana/związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
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WYKAZ DOŚWIADCZENIA

L.p

Nazwa i adres firmy/instytucji,
w której nabyto doświadczenie

Tematyka szkolenia

Okres realizacji
usługi
szkoleniowej (rok)

Wymiar
godzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w celu realizacji projektu „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mam prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania.

Załączniki do niniejszej oferty:
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
3..................................................................................................................

Gorzów Wielkopolski,
(miejscowość, data)

………….. 2014 r.

………………………………….
Czytelny podpis
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