Trzebiatów dnia 25 sierpnia 2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014/PO KL

I.

Informacje ogólne o zamawiaj cym:

Zak ad Elektryczno – Metalowy „BOEM”
Jan Borodziuk
Miros awice 14
72-320 Trzebiatów
Tel. 091 387 2028
Fax.: 91 387 04 66
Strona internetowa Zamawiaj cego:

www.boem.com.pl

Osoba, z któr mo na kontaktowa si w sprawach zwi zanych z zapytaniem: Wojciech ebi ski
E – mail: w.lebinski@boem.com.pl, tel. 608 747 063

II.

PODSTAWY TRYBU UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

W zwi zku z realizacj projektu pn. „Kapita ludzki firmy produkcyjnej na miar XXI wieku”
wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VIII Poddzia anie 8.1.1., zapraszamy do z enia
oferty na wiadczenie us ug – Przeprowadzenie zaj dydaktycznych na szkoleniu „Operator suwnic
sterowanych zewn trznie” dla 5 osób.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje si ustawy o zamówieniach publicznych.
Po z eniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiaj cego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku
oceny ofert dokonanej zgodnie z przyj tymi kryteriami oceny.
Przed zawarciem umowy Zamawiaj cy mo e prowadzi dodatkowe negocjacje z Wykonawc , którego
oferta zosta a uznana za najkorzystniejsz lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zosta y
ocenione najwy ej, w szczególno ci, je li oferty przekrocz kwoty, które Zamawiaj cy zamierza
przeznaczy na realizacj zamówienia lub zaproponowane ceny w ra cy sposób odbiegaj od cen
rynkowych.
Je li w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany tre ci ofert, Wykonawca zobowi zany jest z
ofert
ostateczn w terminie 3 dni od dnia zako czenia negocjacji. Zamawiaj cy do chwili podpisania
umowy zastrzega sobie mo liwo uniewa nienia post powania na ka dym etapie jego prowadzenia
bez podawania przyczyn.
Wspólny s ownik zamówie CPV: 80000000-4 Us ugi edukacyjne i szkoleniowe.

III.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest us uga szkoleniowa dla beneficjentów projektu: „Kapita ludzki firmy
produkcyjnej na miar XXI wieku” wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo ecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VIII, Dzia anie
8.1, Poddzia anie 8.1.1, nr umowy UDA – POKL.08.01.01-32-266/12-01 polegaj ca na
przeprowadzeniu zaj na kursie „Operator suwnic sterowanych zewn trznie” dla 5 osób w
wymiarze 87 godzin lekcyjnych.
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Specyfikacja szkole :

1.

Tytu szkolenia: „Operator suwnic sterowanych zewn trznie”

2.

Ilo

godzin szkolenia:

87 godzin lekcyjnych w zakresie szkolenia obj tego przedmiotem zamówienia, w tym: minimum 15
godzin zaj praktycznych. Uwaga: 1 godzina zegarowa = 45 minut zaj dydaktycznych + 15 minut
przerwy. Przerwy mog by ustalane przez Wykonawc .
Program szkolenia zgodny z wymogami UDT.
Szkolenie nale y przeprowadzi w czasie nie d szym ni 25 dni roboczych. Szkoleniem zostan
obj te osoby pracuj ce w przedsi biorstwie BOEM w jednym terminie.
Szkolenie musi zosta zako czone egzaminem przez UDT. Za wiadczenie kwalifikacyjne uprawniaj ce
do obs ugi d wigów i wydane przez Urz d Dozoru Technicznego.
Kursem obj te zostanie 5 osób w jednej grupie szkoleniowej.
3.

Harmonogram szkole :
Szkolenie rozpocznie si we wrze niu 2014 i b dzie trwa o nie d ej ni do 30.11.2014r. wg
harmonogramu, który b dzie uzgadniany z Wykonawc , uwzgl dniaj cy mo liwo ci desygnacji
pracowników BOEM na szkolenie.

4.

Wykonawca b dzie zobowi zany do:
a) Przeprowadzenia szkole zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem,
b) Zapewnienie uczestnikom kursu maszyn i urz dze niezb dnych do odbycia zaj
praktycznych w trakcie trwania kursu,
c) Przygotowania i powielenia materia ów dydaktycznych wraz z zachowaniem logotypów
projektu,
d) Przygotowania oraz wydania za wiadcze o uko czeniu kursu wraz z zachowaniem logotypów
projektu,
d) Prowadzenia dziennika zaj .

5. Zamawiaj cy zapewnia:
a) Rekrutacj uczestników do szkolenia,
b) Sal szkoleniow (wraz ze sprz tem multimedialnym, tj. komputer i rzutnik)
IV.

Wymagania wobec oferenta:

1. O wykonanie zamówienia mog ubiega si osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadz ce dzia alno
gospodarcz , konsorcja, osoby prawne, które spe niaj poni sze wymogi :
a) Posiadanie niezb dnej wiedzy i do wiadczenia do wykonania zamówienia (minimum 20 osób
przeszkolonych w przeci gu ostatnich 3 lata w tematyce szkolenia)
b) Brak zatrudnienia jednocze nie w instytucji uczestnicz cej w realizacji PO KL na podstawie
stosunku pracy, chyba, e nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
c) Obci enie wynikaj ce z zamówienia nie wyklucza mo liwo ci prawid owej i efektywnej
realizacji wszystkich zada powierzonych danej osobie,
d) Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych z terenu województwa
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zachodniopomorskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urz d Pracy w Szczecinie.
2. Oferent b dzie prowadzi ewidencj godzin i zada realizowanych w ramach wszystkich
projektów NSRO, z wy czeniem przypadku, gdy Oferent wykonuje prace w ramach kilku
projektów na podstawie jednego stosunku pracy oraz Oferent przeka e Zamawiaj cemu
ewidencj ze szkolenia, o której mowa powy ej, w odniesieniu do okresu wykonywania zada w
ramach projektu Zamawiaj cego.
3. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci powierzenia cz ci zamówienia.
4. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz stkowych i/lub wariantowych.

V.

Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Termin realizacji umowy: wrzesie – listopad 2014r.,
2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wyd
okresu realizacji szkole .

enia okresu trwania umowy w przypadku wyd

enia

3. Miejsce wykonania zamówienia:
Szkolenie b dzie si na terenie zak adu BOEM w Miros awicach. Zamawiaj cy udost pni Wykonawcy
sale szkoleniow .

VI.

Kryteria dost pu i kryteria
najkorzystniejszej oferty

wyboru

oferty

oraz

informacje

dotycz ce

wyboru

1. Zamawiaj cy dokona oceny wa nych ofert (z onych w terminie na formularzu ofertowym,
stanowi cym za cznik do niniejszego zapytania ofertowego) w oparciu o nast puj ce kryteria:
KOD

A

B

LP
1.
2.
2.

KRYTERIUM DOST PU

Opracowanie programu zaj dla wszystkich grup szkoleniowych
Spe nienie nast puj cych warunków:
a)
Kompetencje zawodowe – wykszta cenie wy sze
b)
Do wiadczenie w prowadzeniu kursów w tematyce
szkolenia: minimum 20 osób przeszkolonych w przeci gu
ostatnich 3 lat (dot. bezpo rednio trenera)
KRYTERIA WYBORU
czna cena za organizacj i przeprowadzenie wszystkich szkole
Przedstawienie referencji/rekomendacji z dzia alno ci doradczoszkoleniowej od min. 5 zleceniodawców z okresu 2011-2014
Uzasadnienie kryteriów

Aby oferta podmiotu mog a
zosta uwzgl dniona
w procedurze wyboru
Wykonawcy, musz zosta
spe nione cznie wszystkie
kryteria dost pu.
TAK
NIE

TAK

NIE

WAGA KRYTERIUM/ PUNKTU
60%
40%

Kryterium kod A - w ocenie Zamawiaj cego w ciw realizacj przedmiotu zapytania
ofertowego mo e zapewni jedynie trener potrafi cy zaplanowa swoj prac na okre lon
ilo godzin w ramach realizowanych szkole z uwzgl dnieniem faktu, i s to szkolenia
specjalistyczne – cz ce wiedz teoretyczn z praktycznymi umiej tno ciami.
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Kryterium kod B - w ocenie Zamawiaj cego w ciw realizacj przedmiotu zapytania
ofertowego mo e zapewni jedynie trener posiadaj cy wysokie kwalifikacje
Kryterium 1 - ranking ofert – wygrywa najni sza oferta
(cena oferty najta szej/ cena oferty badanej) x 100 x 60%= liczba punktów za kryterium
Je eli najni sza oferta b dzie warto ciowo wy sza od stawki przewidzianej w bud ecie
projektu Zamawiaj cy ma prawo do podj cia negocjacji lub uniewa nienia post powania i
powtórzenia zapytania.
Kryterium 2 Zamawiaj cy przyzna dodatkowe punkty za referencje/rekomendacje z
dzia alno ci doradczo-szkoleniowej od min. 5 zleceniodawców
a) 40 pkt za przedstawienie referencji
b) 0 pkt za brak referencji

VII.

Wybór oferty.

Wyboru oferenta dokona komisja wybrana przez Zamawiaj cego. Oferty odrzucone z powodów
formalnych
i niespe niaj ce warunków niezb dnych nie b
oceniane. Pozosta e zostan ocenione zgodnie
ze wskazan metodologi . Po zako czeniu post powania ofertowego sporz dzona zostanie lista
oferentów wg uzyskanej liczby punktów. Oferenci zostan poinformowani drog e-mailow o decyzji
komisji i trybie zawierania umów.

VIII.

Oferta powinna zawiera

1. Oferta cenowa na formularzu b cym za cznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – cena
organizacji
i realizacji szkole ma by wyra ona cyfrowo i s ownie. Zawiera ona wszystkie koszty zwi zane
z wykonywanym zadaniem.
2. Kserokopia dokumentów potwierdzaj cych posiadane wykszta cenie
3. Kserokopia dokumentów potwierdzaj cych posiadane do wiadczenie zawodowe
4. wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji
projektu
5. wiadczenie o braku zatrudnienia jednocze nie w instytucji uczestnicz cej w realizacji PO KL
na podstawie stosunku pracy, chyba, e nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
6. Propozycj materia ów szkoleniowych dla zamawianego szkolenia (skrypt przygotowany przez
trenera).
7. Program szkolenia.
IX.

Miejsce i termin sk adania ofert

1. Dokumenty w wersji papierowej lub elektronicznej nale y sk ada w biurze projektu (pokój nr 3),

przes
poczt elektroniczn , faxem lub przes
poczt na adres siedziby Zamawiaj cego –
Miros awice 14, 72-320 Trzebiatów, z dopiskiem „Suwnice”.
2. Termin sk adania ofert up ywa 5 wrze nia 2014 r., do godz. 1500. Liczy si data wp ywu
dokumentów do biura projektu.
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3. Ocena ofert zostanie dokonana po terminie sk adania ofert do 10 wrze nia 2014r.
poinformowani (e-mail lub fax) o wynikach post powania (zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki” z dnia 14.08.2012 r. 3.1.3.1. pkt. 10).
5. Oferty z one po terminie nie b
rozpatrywane.
6. Oferent mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni lub wycofa swoj ofert .
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Oferentów wyja nie dotycz cych
tre ci z onych ofert oraz podj negocjacje z Oferentem.
8. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do uniewa nienia post powania bez podania przyczyny.
9. Dodatkowe informacje mo na uzyska w godzinach od 800 od 1500 , od poniedzia ku do pi tku
w siedzibie Biura Projektu lub telefonicznie pod numerem telefonu tel. 091 387 2028, za pomoc
poczty elektronicznej: e-mail: w.lebinski@boem.com.pl

4. Oferenci zostan

Opracowa : Wojciech ebi ski
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Za cznik nr 1 do Zapytania ofertowego
…………………………………………………………
(miejscowo i data)
OFERTA
Wspólny s ownik: CPV: 80000000-4 Us ugi edukacyjne i szkoleniowe.
Do: Zak ad Elektryczno – Metalowy „BOEM” Jan Borodziuk, Miros awice 14, 72-320 Trzebiatów
Dane dotycz ce wykonawcy
IMI I NAZWISKO/NAZWA
....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania/siedziba)
...................................................................................................................................................
Adres do korespondencji
....................................................................................................................................................
Nr telefonu........................................................... nr faxu..........................................................
E-mail .........................................................................................................................................
nr NIP w przypadku osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _
.........................................................................................................................................
Zobowi zanie Wykonawcy:
Odpowiadaj c na zaproszenie do wzi cia udzia u w post powaniu ofertowym dotycz cym organizacji
i przeprowadzenia szkole zgodnie ze specyfikacj szkolenia, pkt. IV Zapytania Ofertowego oferuj
realizacj us ugi b cej przedmiotem zamówienia za nast puj
cen (nale y wype ni zgodnie
ze sk adan ofert ):
Lp.

Nazwa us ugi

1.

Przeprowadzenie kursu „Operator suwnic sterowanych zewn trznie” dla 5 osób
(jedna grupa)

Cena brutto
ZA 1 OSOB

czna cena za realizacj kursu dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi ……………........ PLN
(kwota s ownie: ………….......………….........................................................................................................)
wiadczam, i :
w cenie mojej oferty zosta y uwzgl dnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
us ug stanowi
przedmiot niniejszego zamówienia realizowa b
w terminie/terminach
uzgodnionych z Zamawiaj cym;
gwarantuj niezmienno cen przez ca y okres obowi zywania umowy;
wiadczam, e ostateczne rozliczenie z Wykonawc za wiadczone us ugi odb dzie si na
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podstawie faktycznej liczby zrealizowanych godzin;
wiadczam, e zapozna em si z tre ci zapytania ofertowego i nie wnosz do niej zastrze
oraz przyjmuj warunki w niej zawarte;
w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowi zuj si do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiaj cego;
wyra am zgod na publiczne og oszenie wyników procedury zapytania ofertowego
nr 02/2014/POKL w wypadku gdy moja oferta zostanie wybrana do realizacji;
„wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla
potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó . zm.)."
Za
1.
2.
3.
4.
5.

czniki do oferty
wiadczenie o mo liwo ci zaanga owania jako personel projektu (za . 1 do zapytania)
wiadczenie o braku powi za kapita owych i osobowych (za . 2 do zapytania)
Program szkolenia.
Dokumenty potwierdzaj ce kwalifikacje osób szkol cych
Potwierdzenie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (w przypadku osób fizycznych
prowadz cych dzia alno gospodarcz )

…………………………, dnia..........................r.

……………………………………………..

Czytelny podpis Oferenta
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Za .1 (do oferty)
…………………………..
(miejscowo i data)

WIADCZENIE
Ja ni ej podpisana/y …………………………………………… o wiadczam, e:
1.

pracuj /nie pracuj * przy realizacji innych projektów, a

czne zaanga owanie w realizacj

zada
we wszystkich projektach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia nie przekracza/ przekracza*
240 godzin miesi cznie,
2.

pracuj / nie pracuj * w instytucji uczestnicz cej w realizacji PO KL1 na podstawie stosunku

pracy oraz zachodzi/nie zachodzi* konflikt interesów2 lub podwójne finansowanie.

………………………………….
(czytelny podpis)

1

* niepotrzebne skre li

Jako instytucj uczestnicz
w realizacji PO KL rozumie si Instytucj Zarz dzaj , Instytucj Po rednicz , Instytucj
(Instytucj Po rednicz
II stopnia), Regionalny O rodek EFS, Krajowy O rodek EFS oraz Krajow Instytucj Wspomagaj .
2

Wdra aj

Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowno ci i bezstronno ci, tj. w szczególno ci: przyjmowanie

jakiejkolwiek formy zap aty za wykonywanie zada maj cych zwi zek lub koliduj cych ze stanowiskiem s bowym, podejmowanie
dodatkowego zatrudnienia lub zaj cia zarobkowego mog cego mie negatywny wp yw na sprawy prowadzone w ramach obowi zków
bowych, prowadzenie szkole , o ile mog oby to mie negatywny wp yw na bezstronno prowadzenia spraw s bowych.
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Za . 2 (do oferty)

………………………………
(miejscowo i data)

WIADCZENIE

Ja ni ej podpisana/y ……………………………………….. o wiadczam, e nie jestem zwi zana/y
osobowo lub kapita owo z Beneficjentem Projektu - Zak adem Elektryczno – Metalowym
„BOEM” Jan Borodziuk.

…………………………………….
(czytelny podpis)

1. Przez powi zanie kapita owe lub osobowe rozumie si wzajemne powi zania mi dzy BOEM lub osobami upowa nionymi do zaci gania
zobowi za w imieniu BOEM lub osobami wykonuj cymi w imieniu BOEM czynno ci zwi zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawc , polegaj ce w szczególno ci na:
a) uczestniczeniu w spó ce jako wspólnik spó ki cywilnej lub spó ki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udzia ów lub akcji,
c) pe nieniu funkcji cz onka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pe nomocnika,
d) pozostawaniu w zwi zku ma
skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. ród o: „Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki”, Warszawa, 15.12.2011 r.
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