Nr zamówienia KWII/1/2018
Malbork, data 19.05.2018

Zapytanie ofertowe

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców
w postępowaniu prowadzonym w ramach partnerskiego projektu „Kwalifikacje na miarę czasów” Nr
RPPM.05.02.02-22-0079/16-00, realizowanym przez lidera - Biuro Doradztwa Inwestycyjnego
Europejczyk Jacek Leski, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi bezpośrednio na rzecz
uczestników w formie realizacji kursów/szkoleo zawodowych.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz

II.

Określenie trybu udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
dokumencie Ministerstwa Rozwoju „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.”.
Zamawiający, nie może udzielad zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo, zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt. 3 Wytycznych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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,
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d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

III.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośrednio na rzecz 42 uczestników
projektu w formie przeprowadzenia szkoleo/kursów zawodowych. Wykonawca jest zobligowany
do przeprowadzenia szkoleo/kursów zawodowych zgodnych z właściwymi uprawnieniami i
kwalifikacjami w następujących dziedzinach:
1) kurs pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1KW – 5 os. (4 os. z powiatu
nowodworskiego, 1 os. z powiatu sztumskiego),
2) kurs kosmetyczny I stopnia – 1 os. z powiatu sztumskiego,
3) kurs przedłużania i zagęszczania rzęs – 1 os. z powiatu nowodworskiego,
4) kurs ECDL - Base (podstawowy) – 4 os. (1 os. z powiatu nowodworskiego, 1 os. z
powiatu sztumskiego, 2 os. (w tym 1os. niepełnosprawna) z powiatu malborskiego),
5) kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych – 3 os. (2 os. z powiatu
sztumskiego, 1 os. z powiatu malborskiego),
6) kurs kucharza – 4 os. (w tym 1os. niepełnosprawna) z powiatu sztumskiego,
7) kurs fryzjerski - poziom rozszerzony – 3 os. (2 os. z powiatu nowodworskiego, 1 os. z
powiatu malborskiego),
8) kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej - 2 os. z powiatu sztumskiego,
9) kurs prawa jazdy kat. B – 4 os. z powiatu malborskiego,
10) kurs pracownika biurowego z elementami kadr i płace (symfonia i płatnik) – 8 os. (1
os. z powiatu nowodworskiego, 2 os. z powiatu sztumskiego, 4 os. z powiatu
malborskiego, 1 os. z powiatu kwidzyoskiego),
11) kurs grafiki komputerowe z ECDL Base (podstawowy) – 1 os. z powiatu
malborskiego,
12) kurs opiekunki dziecięcej – 1 os. (niepełnosprawna) z powiatu malborskiego,
13) kurs podologiczny – 1 os. (niepełnosprawna) z powiatu sztumskiego,
14) kurs obrabiarek CNC – 1 os. z powiatu malborskiego,
15) kurs prawa jazdy kat. E – 1 os. (niepełnosprawna) z powiatu sztumskiego,
16) kurs spawacza MAG 135 – 1 os. z powiatu malborskiego,
17) kurs szycia lalek waldorfskich – 1 os. z powiatu sztumskiego.
Miejsce realizacji: na terenie województwa pomorskiego z uwzględnieniem lokalizacji
umożliwiającej dogodny dojazd środkami transportu publicznego.
Z wybranym wykonawcą (-ami) w ramach zapytania ofertowego nr KWII/1/2018 zostanie
podpisana umowa o świadczenie usługi.
Kody Wspólnego Słownika Zamówieo CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
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IV.

Wymagania ogólne dotyczące świadczenia usługi/zakupu

Szkolenia/kursy prowadzące do zdobycia przez uczestnika kursu kwalifikacji/uprawnieo w danym
zawodzie.
Wykonawcy szkoleo/kursów zawodowych muszą posiadad odpowiednie wykształcenie, kadrę i
doświadczenie, wpisani do właściwego rejestru instytucji szkoleniowych.
Harmonogram wykonywania usługi na rzecz poszczególnych uczestników projektu dotyczący
terminów i miejsc ich świadczenia jest przekazywany Zamawiającemu na 5 dni przed ich faktyczną
realizacją.
Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia dokumentacji szkoleniowej ze zrealizowanego
wsparcia wg wymagao Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia uczestnikom kursów niezbędne materiały szkoleniowe, pomocnicze,

wyposażenie adekwatne do prowadzonego szkolenia (sale, sprzęt, dostosowanie techniczno –
metodyczne do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz przeprowadzi egzamin wewnętrzny w
ramach kursu stanowiący element przygotowania kursanta do egzaminu zewnętrznego.
W ramach realizowanej usługi wykonawca pokrywa koszty dojazdu uczestnika z miejsca jego
zamieszkania na miejsce szkolenia i powrotu do domu w formie zwrotu poniesionych przez
niego wydatków w wysokości kosztów przejazdu na danej trasie środkami komunikacji
publicznej.
Wykonawca udostępnia uczestnikom kursów wyposażenie (np. sale, sprzęt, urządzenia itp.)
niezbędne dla przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania przez nich
certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji. Egzamin zewnętrzny
jest przeprowadzany przez właściwą jednostkę certyfikującą posiadającą stosowne uprawnienia,
niezależną od wykonawcy kursu.

V.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 30/maj/2018 – 30/wrzesieo/2018.

VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków

a) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne rodzaje kursów określonych w
przedmiocie zamówienia. Oferent składa jedną ofertę na wybrane przez siebie rodzajowo kursy.
b) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
c) Wykonawca posiada odpowiednie wykształcenie, kadrę i doświadczenie minimum 2 letnie w
realizacji szkoleo zawodowych, jest wpisany do właściwego rejestru instytucji szkoleniowych.
d) Wykonawca posiada niezbędne zaplecze i potencjał do realizacji zamówienia.
e) Wykonawca złoży kompletną ofertę zgodną z warunkami udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę
metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
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VII.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Każda oferta będzie podlegad odrębnej ocenie na poszczególne rodzaje kursów wg następujących
kryteriów:
a) „Cena”,
Oferta zostanie oceniona przez 3 członków Komisji Oceny. W ramach oceny ofert Wykonawcom zostaną
przyznane punkty w skali od 0 do 100 w następujący sposób:
a) w ramach kryterium „Cena” Wykonawcy zostaną przyznane punkty od 0 do 100, przy czym do
porównania cen ofert według poniższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach jednostkowa
cena brutto za świadczenie usług niniejszego zamówienia, zaś najwyższą liczbę punktów otrzyma
Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę, a każda następna wg poniższego wzoru:
cena najniższa x 100
liczba punktów oferty ocenionej = .............................................
cena oferty ocenianej

Za najlepszą ofertę na dany rodzaj kursu zawodowego zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów. Punkty uzyskane za poszczególne rodzaje kursów/szkoleo nie podlegają sumowaniu a na
każdy rodzaj kursu wykonawca jest wybierany osobno i niezależnie od ilości uzyskanych punktów za inne
rodzajowo kursy określone w przedmiocie zamówienia.

VIII.

Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzid w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o braku powiązao z zamawiającym – załącznik nr.2;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu
określonym w Zapytaniu ofertowym nr KWII/1/2018 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3;
d) wypis z rejestru instytucji szkoleniowych potwierdzony za zgodnośd z oryginałem,
e) podpisany przez oferenta wykaz zrealizowanych kursów zawodowych w okresie ostatnich 2 lat
potwierdzający posiadane doświadczenie,
f) wypis z rejestru KRS / CEIDG potwierdzający co najmniej 2 letnie prowadzenie działalności w
zakresie szkoleo potwierdzony za zgodnośd z oryginałem.
Ofertę należy dostarczyd na adres siedziby Zamawiającego:
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz
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lub
do Biura Projektu
Aleja Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork, lok. nr 7 przy SWP w Malborku

w zamkniętej kopercie.

Na kopercie należy umieścid napis:

„Oferta na realizacje zamówienia KWII/1/2018 w ramach projektu ” Kwalifikacje na miarę czasów”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz
adres zwrotny Oferenta.
3. Z tytułu niewybrania oferty, Oferentom nie przysługują żadne środki zaskarżenia oraz żadne
roszczenia. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązad, gdy została wybrana inna oferta.
Oferty złożone niezgodnie z opisanym sposobem przygotowania oferty lub bez wymaganych
załączników, zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

IX.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składad na piśmie (poczta, osobiście, przesyłka kurierska) na adres siedziby firmy:
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz
lub
do Biura Projektu
Aleja Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork, lok. nr 7 przy SWP w Malborku

do 29.05.2018 roku do godziny 14:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegad ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę
wpływu oferty do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników określonych na poszczególnych
kursach zawodowych w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem,
którego oferta została wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, w przypadku, gdy podana cena przez
Oferenta przekracza wysokośd środków przeznaczonych w budżecie na usługę objętą niniejszym
postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, z którym prowadzone były
negocjacje.
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Zamawiający informuje, że istnieje możliwośd udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówieo publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są
zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

X.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

XI.

Załączniki
Zamawiający informuje, że n/w załączniki stanowią integralną częśd zapytania:
a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o braku powiązao z zamawiającym – załącznik nr.2;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu
określonym w Zapytaniu ofertowym nr KWII/ 1/2018 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3;
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr KWII/1/2018
Dotyczącego projektu nr: RPPM.05.02.02-22-0079/16-00

_______________________________
(pieczęd oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe KWII/1/2018 z dnia 19/05/2018 dotyczącego projektu nr RPPM.05.02.0222-0079/16-00 prowadzone zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego:

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz
na świadczenie usługi bezpośrednio na rzecz 42 uczestników projektu w formie przeprowadzenia szkoleo/kursów zawodowych,
zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym
KWII/1//2018.
Oferuję wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę:

lp.

Usługa: rodzaj kursu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

kurs pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1KW
kurs kosmetyczny I stopnia
kurs przedłużania i zagęszczania rzęs
kurs ECDL - Base (podstawowy)
kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych
kurs kucharza
kurs fryzjerski - poziom rozszerzony
kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej
kurs prawa jazdy kat. B
kurs pracownika biurowego z elementami kadr i płace (symfonia i
płatnik)
kurs grafiki komputerowe z ECDL Base (podstawowy)
kurs opiekunki dziecięcej
kurs podologiczny
kurs obrabiarek CNC
kurs prawa jazdy kat. E
kurs spawacza MAG 135
kurs szycia lalek waldorfskich

10
11
12
13
14
15
16
17
1.
2.

Cena jednostkowa usługi w zł
brutto za kurs zawodowy na 1os.

Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym KWII/1/2018 oraz uznajemy się za związanych z zawartymi w niej
postanowieniami.

........................................................................................................................
(miejscowośd, data, podpis Oferenta)
Załączniki do oferty:
1.

Oświadczenie o braku powiązao – zał. 2;

2.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – zał. 3;

3.

………………………………...................................................................................................…

4.

..........................................................................................................................................

5.

………………………..................................................................................................……….…
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr KWII/1/2018
Dotyczącego projektu nr: RPPM.05.02.02-22-0079/16-00

_______________________________
(pieczęd oferenta)

.................................., dnia ..../…../…….

Oświadczenie Oferenta o braku powiązao o których mowa w pkt. II zapytania
ofertowego nr KWII/1/2018 z dnia 19/05/2018.

Niniejszym oświadczam, iż składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KWII/1/2018
z dnia 19/05/2018, której przedmiotem jest świadczenie usługi bezpośrednio na rzecz 42 uczestników
projektu w formie przeprowadzenia szkoleo/kursów zawodowych na potrzeby projektu RPPM.05.02.0222-0079/16-00, wystosowane przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski,
nie posiadam żadnych wzajemnych powiązao kapitałowych i osobowych z Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………….
Podpis oferenta
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr KWII/1/2018
Dotyczącego projektu nr: RPPM.05.02.02-22-0079/16-00

_______________________________
(pieczęd oferenta)

........................., dnia ..../…../…….

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr KWII/1/2018 dotyczące świadczenia
usługi bezpośrednio na rzecz 42 uczestników projektu w formie przeprowadzenia szkoleo/kursów
zawodowych na potrzeby projektu RPPM.05.02.02-22-0079/16-00, wystosowane przez Biuro
Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Lesk prowadzone zgodnie z obowiązującą
zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego,

niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr
KWII/1/2018 z dn. 19/05/2018.

………………………………………….
Podpis oferenta
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