Człowiek – najlepsza inwestycja
Gorzów Wielkopolski, 06 czerwca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolski, w związku z realizacją umowy o
dofinansowanie projektu „Możemy pracować”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, w ramach Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższą specyfikacją.

Rozdział I
Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego zgodnie z zasadą konkurencyjności
w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stosowaną przy realizacji
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych i nie podlega jej przepisom.
3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym używa się zwrotu „Zamawiający”, należy przez to rozumieć
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., z siedzibą pod adresem:
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
4. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym używa się zwrotu „Wykonawca”, należy przez to rozumieć:
osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia.
5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa,
pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym, spowoduje
odrzucenie oferty.
9. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego
www.zdz.gorzow.pl oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Rozdział II
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia „ABC
przedsiębiorczości” dla uczestników projektu „Możemy pracować” (kod CPV 80500000-9 - Usługi
szkoleniowe); wg następującej specyfikacji:
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ABC przedsiębiorczości
Lp.

Tematyka

Liczba godzin
dydaktycznych*

2.

wiadomości o firmach i zakładanie
działalności gospodarczej
specyfika i prowadzenie spółdzielni
socjalnej

3.

podstawy prawa

5

4.

marketing w firmie

15

5.

techniczne przygotowanie do otwarcia
firmy, warunki pracy, BHP, PPOŻ

5

6.

biznes plan

10

1.

8.

zasady prowadzenia księgowości oraz
rozliczenia z ZUS i US
zdobywanie źródeł zewnętrznych na
rozwój firmy

9.

korespondencja firmowa

7.

Miejsce organizacji

Liczba
edycji

Gorzów Wlkp.,
Kostrzyn n/O,
Strzelce Kraj.

4

10
20

20
5
10

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

2. Dodatkowe wymagania:
 Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie
wskazanej tematyki szkolenia;
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i dostarczyć materiały szkoleniowe dla wszystkich
uczestników biorących udział w szkoleniu. Materiały powinny być opatrzone logami
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Fundacji Animacji
Kobiet, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej z odniesieniem do
Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny także zawierać hasło Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu oraz informację o jego współfinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego;
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z organizacji wszystkich edycji szkolenia
w przypadku niewystarczającej liczby zainteresowanych bez prawa do wnoszenia
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
 Terminy i dni realizacji poszczególnych edycji szkolenia zostaną określone po zebraniu grupy
osób zainteresowanych uczestnictwem. Szkolenie (4 edycje) powinny zostać zrealizowane w
okresie od momentu podpisania umowy do 20 sierpnia 2015 r.

Rozdział III
Opis sposobu przygotowania ofert
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w
zakresie realizacji szkolenia „ABC przedsiębiorczości” lub poszczególnych modułów
(tematyka szkolenia) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat (2009 - 2014) minimum jedną
usługę polegającą na przeprowadzeniu minimum 1 (jednej) edycji szkolenia w tematach
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (należy wykazać w formularzu ofertowym załącznik nr 1).
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2. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 godzinę szkolenia) wyrażoną jako cena
brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty oraz
określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Cena brutto oferty powinna zawierać należny podatek od osób fizycznych i wszelkie składki
na ubezpieczenia społeczne lub inne składki i należności przewidziane stosownymi
przepisami z tytułu umów cywilnoprawnych. W przypadku Wykonawców, w szczególności
osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto
i brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli dotyczy).
4. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Wykonawca składa w załączeniu do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty należy załączyć umowę
regulującą współpracę przedsiębiorców (wspólników spółki),
c) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do złożenia oferty lub
złożenia oferty i zawarcia umowy należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Oferta, jak również wszystkie załączniki stanowiące integralną jej część, muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego do działania w imieniu Wykonawcy
Przedstawiciela/Przedstawicieli ujawnionego/-ych w odpowiedniej ewidencji lub rejestrze, albo
na podstawie załączonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania w imieniu
Wykonawcy.
8. Wszystkie strony oferty wraz załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę, muszą
być
ponumerowane
oraz
zawierać
parafę Wykonawcy
lub
upoważnionego
Przedstawiciela/Przedstawicieli Wykonawcy.
9. Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie
błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.

Rozdział IV
Zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu.
1.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację upadłego.

Rozdział V
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
1. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki dla przeprowadzenia szkolenia tj. salę szkoleniową
wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart lub tablica do pisania, stoły z krzesłami), oraz bufet
kawowy i catering dla uczestników szkolenia.
2. Obowiązki Wykonawcy:
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1) Wykonawca zapewnia na własny koszt transport do miejsca realizacji zamówienia oraz
dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników;
2) Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem
uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego
kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z w/w
zamówieniem do 31.12.2020 r.
Rozdział VI
Sposób i termin złożenia ofert
1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie,
opatrzonej napisem zgodnie z zawartością:
Oferta na szkolenie ”ABC przedsiębiorczości” w ramach projektu „Możemy pracować”
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów
Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2015 r.
4. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data ich dostarczenia do
siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie
ofertowe oraz umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Dodatkowych informacji udziela pani Iwona Ciejka pod numerem telefonu: 95 720 73 25 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: wzdzic@zdz.gorzow.pl
Rozdział VII
Kryteria wyboru i ocena ofert
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert a także może żądać ich uzupełnienia.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujący kryteriów oceny
ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie
się w oparciu o następujący wzór:
K = (A x 50%) + (B x 50%), gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty,
B - Liczba punktów za kryterium: doświadczenie
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę.
Metodologia obliczenia punktacji:
Liczba punktów za kryterium cena = najniższa cena spośród wszystkich ocenianych
ofert / cena podana w badanej ofercie *100 pkt.
Liczba punktów za kryterium doświadczenie = liczba punktów w ofercie ocenianej /
największa liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert * 100 pkt.
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Jeżeli cena zaproponowana przez oferentów mieści się w budżecie projektu, a różnica kwot
nie jest większa niż 10% Zamawiający może wybrać droższą ofertę jeżeli oferent ma znacznie
większe doświadczenie.
3. Punkty w ramach kryterium doświadczenie będzie mierzone liczbą zrealizowanych w ciągu
ostatnich 5 lat szkoleń w temacie, o którego organizację ubiega się Wnioskodawca, wg
następującego algorytmu:
 2-3 edycji szkoleń – 5 pkt.
 4-5 edycji szkoleń – 10 pkt.
 6-7 edycji szkoleń – 15 pkt.
 co najmniej 8 edycji szkoleń – 20 pkt.
Każdy z tematów szkolenia będzie oceniany osobno.
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. W przypadku ofert, które otrzymają tę samą liczbę punktów
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która odbiegać
będzie od założeń budżetowych umowy o dofinansowanie projektu „Możemy pracować”,
2) po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia
warunków realizacji zamówienia.
3) wyboru więcej niż jednego Wykonawcy,
4) zmiany terminu realizacji zamówienia,
5) wglądu w oryginały dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy, przed
podpisaniem umowy,
6) unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, bez możliwości
wywodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, przy czym informacja na ten temat
zostanie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przesłano zapytanie ofertowe
oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i
bazakonkurencyjności.gov.pl.
5. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują
odwołania.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy.
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