Ostrowiec Św., dnia 22.05.2018r.

Numer sprawy: 1/ZK/SNP/2018/WSBiP

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu
nr 1/ZK/SNP/2018/WSBiP z dnia 22 maja 2018r na:
ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU
SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA 70 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SZANSA NA
PRACĘ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem
Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” na podstawie umowy nr: RPSW.09.01.00-260021/17 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 1/ZK/SNP/2018/WSBiP z dnia 22 maja
2018r.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św. (WSBiP)
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Zamawiający:

godziny pracy: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00
tel./ fax.: 41/ 260-40-42 wew. 121, 41/ 263-21-10
www.wsbip.edu.pl; e-mail: snp@wsbip.edu.pl,

Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności
zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim PARTNER WIODĄCY
Biuro projektu „Szansa na pracę”:
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax 41 263 21 10, www.wsbip.edu.pl
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Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom
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II.

TRYB ZAPYTANIA I ZASTRZEŻENIA

a)
WSBiP w Ostrowcu Św. nie jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
b)
Do niniejszego zapytania ofertowego stosowana jest zasada konkurencyjności określona
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
c)
WSBiP w Ostrowcu Św. zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy według kryteriów
wyszczególnionych w punkcie VII i VIII lub unieważnienia postępowania, bez podawania
przyczyny.
d)
WSBiP w Ostrowcu Św. zastrzega sobie prawo do wyboru Oferentów, z którymi
w przypadku tej samej liczy punktów, będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części złożonej
oferty w zakresie dostępności dla realizacji celów Projektu oraz do zawarcia umowy z Wykonawcą/
Wykonawcami wyłonionymi w drodze negocjacji.
e)
WSBiP w Ostrowcu Św. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania
ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść
składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych
zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zmieszczone ogłoszenie tj.:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, http://wsbip.edu.pl/snp/
f)
WSBiP w Ostrowcu Św. zastrzega, iż zgodnie z wymogami zasady konkurencyjności,
Wykonawca nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Wykonawcy nie
spełniający tego warunku zostaną wykluczeni z postępowania.
III. INFORMACJE OGÓLNE
1) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”
projektu „Szansa na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS ,
Priorytet 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja
zwiększająca szanse na zatrudnienie, zapraszamy do złożenia oferty na organizację i
przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 70 uczestników projektu „Szansa na pracę”
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3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu będą odbywały się w Ostrowcu Św., w przypadku
braku możliwości prawnych, organizacyjnych i technicznych organizacji szkoleń w Ostrowcu Św.
Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji szkoleń w innym miejscu na terenie kraju jednakże
w takim przypadku Wykonawca zapewni w ramach usługi transport uczestników do miejsca
odbywania szkolenia, wyżywienie, ewentualnie nocleg.
5) Harmonogram zostanie przedstawiony Wykonawcy na 7 dni przed rozpoczęciem danego
szkolenia.
6) Zmiany w harmonogramie mogą nastąpić tylko za zgodą pisemną Zamawiającego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach
projektu „Szansa na pracę” dla 70 Uczestników projektu. Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia
określony zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego
Grupa uczestników projektu to grupa docelowa proj. „Szansa na pracę”, kobiety i mężczyźni w
wieku 18-64 lata, w tym: osoby bezrobotne z III profilem, osoby bierne zawodowo, osoby
niepełnosprawne
W szczególności zakres Zamówienia obejmuje:
Organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych z Uczestnikami projektu:
Zad 1) Szkolenie Spawacz MIG-131/MAG -135/TIG –200h dla 1 grupy 12UP(KiM). Zakres
szkolenia: teoria i praktyka spawania rur, konstrukcji oraz innych elementów odp.met. UP po
ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie zewnętrznym otrzymują książeczkę oraz certyfikat
spawacza/świadectwo spawacza Instytut Spawalnictwa Gliwice/TÜV – egzamin i zaświadczenie
wliczone w cenę kursu.
Zad 2) Szkolenie Magazynier z programami magazynowymi, z obsługą kasy fiskalnej-150hdla
1 grupy 12UP(KiM).Program: obsługa programów magazynowych Subiekt, kasy fiskalnej, obsługi
wózka jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej. Egzamin zewnętrzny przed komisją
UDT. Nabycie kwalifikacji z zakresu obsługi wózka jezdniowego/widłowego- egzamin i
zaświadczenie wliczone w cenę kursu.
Zad 3) Szkolenie Hydraulik z oprogramowaniem FluidSim®H 90h dla 1 grupy 12UP(KiM),
Program szkolenia: zasady symulacji i projektowania oraz budową i działaniem hydraulicznych i
elektrohydraulicznych elementów automatyki i układów sterujących hydrauliki, zasady
uruchamiania i wykorzystania oprogramowania FluidSIM®H, symbole używane w schematach
hydraulicznych, zakończony egz. wew.
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Zad 4) Szkolenie Kucharz-pizzer 90h dla 1 grupy 14UP(KiM). Program szkolenia obejmuje:
planowanie produkcji, surowców gastronomicznych; maszyn i urządzeń, obróbka wstępna
surowców, technika sporządzania dań podstawowych, głównych i przekąsek, deserów i napojów;
wypiek pizzy, zakończony egzaminem wew.
Zad 5) Kurs fryzjerski z obsługą kasy fiskalnej 120h dla 1 grupy 10UP(KiM) -Program fryzjerski:
techniki strzyżenia, czesania, pielęgnacji włosów; doradztwo w zakresie projektu i doboru fryzury,
uczesania, zakończony egz. wew.
Zad 6) Kurs wizażu i stylizacji paznokci z obsługą kasy fiskalnej 120h dla 1 grupy 10UP(KiM)
Program: umiejętność wykonania makijażu, tajniki kosmetyki, przedłużanie paznokci akrylem lub
żelem, zakończony egz. wew.
Szkolenia nadające kwalifikacje: 1i2
Szkolenia nadające kompetencje:3,4,5
Na zakończenie wszystkich szkoleń Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
zgodnie wymogami dot. kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz stosowne dokumenty opisane
w szczegółowym opisie szkoleń.
W ramach każdego szkolenia wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia codziennego cateringu
(kawa, herbata, ciastka, obiad jednodaniowy, w przypadku gdy szkolenie trwa co najmniej 6 godzin
lekcyjnych) – niepowtarzalny w ciągu tygodnia – minimum 3 posiłki mięsne)
Szkolenia dostosowane będą do potrzeb kobiet i mężczyzn.
1 godzina szkoleniowa to godzina dydaktyczna (45 minut).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia optymalnej ilości materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia szkoleń wymienionych w pkt. IV na każdego z 70 uczestników projektu (należy
zapewnić materiały dydaktyczne, materiały biurowe, odzież ochronną i obuwie, materiały do zajęć
praktycznych na szkoleniach konieczne do zrealizowania programów szkoleń (m.in. podręczniki,
zeszyty w twardej oprawie z minimum 96 kartkami, długopisy, ołówki, kolorowe zakreślacze, teczki,
plecaki lub torby na materiały dydaktyczne i inne).
Miejsce realizacji szkoleń: Ostrowiec Św., w przypadku braku możliwości prawnych,
organizacyjnych i technicznych organizacji szkoleń w Ostrowcu Św. Zamawiający dopuszcza
możliwość organizacji szkoleń w innym miejscu na terenie kraju jednakże w takim przypadku
Wykonawca zapewni w ramach usługi transport uczestników do miejsca odbywania szkolenia,
wyżywienie, ewentualnie nocleg, zajęcia teoretyczne – sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt
multimedialny, bez barier architektonicznych, zajęcia praktyczne – miejsce dostosowane do potrzeb
każdego szkolenia, wyposażone w sprzęt specjalistyczny odpowiedni do realizacji zajęć zgodnie
z harmonogramem szkoleń.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim PARTNER WIODĄCY
Biuro projektu „Szansa na pracę”:
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax 41 263 21 10, www.wsbip.edu.pl

KUŹNIA

Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom
Społecznym „Kuźnia” PARTNER
ul. Ogrodowa 205 , 27-400 Ostrowiec Św.
Tel/fax:885 885 845,601 505 410
http//www.stzps.republika.pl

Projekt Szansa na pracę realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wykonawca zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
dostosowaną do liczby uczestników szkolenia oraz do osób niepełnosprawnych: należy zapewnić
budynek dydaktyczny przystosowany do osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, platforma itp.).
Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP.
Sale muszą być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące,
ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:


organizację szkoleń na terenie Ostrowcu Św., w przypadku braku możliwości prawnych,
organizacyjnych i technicznych organizacji szkoleń w Ostrowcu Św. Zamawiający dopuszcza
możliwość organizacji szkoleń w innym miejscu na terenie kraju jednakże w takim przypadku
Wykonawca zapewni w ramach usługi transport uczestników do miejsca odbywania szkolenia,
wyżywienie, ewentualnie nocleg



odpowiednie zaplecze i infrastrukturę do przeprowadzenia szkoleń,



ubezpieczenie NNW dla Uczestników na czas szkolenia,



catering dla Uczestników podczas szkolenia,



zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi podczas szkoleń zawodowych



materiały szkoleniowe i dydaktyczne,



niezbędny sprzęt do realizacji części praktycznej (zapewnić ubrania robocze – szkolenie
spawacz, urządzenia i narzędzia pracy, maszyny, materiały zużywalne do szkoleń),



przeprowadzenie certyfikowanego zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabycie
kwalifikacji w zawodzie: spawacz metodą MIG/MAG/TIG przez Uczestników szkolenia i w
zawodzie magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego i programów magazynowych,
obsługą kasy fiskalnej przez Uczestników szkolenia



wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zawodowych dla Uczestników,



wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacz
metodą MIG/MAG dla Uczestników szkoleń oraz książeczek spawacza wydawanych przez
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach/TÜV, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych
w zawodzie magazyniera z obsługą wózka jezdniowego/widłowego i programów magazynowych
przez UDT.,



prowadzić dokumentację sprawozdawczą wymaganą w związku z realizacją projektu,



znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim PARTNER WIODĄCY
Biuro projektu „Szansa na pracę”:
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax 41 263 21 10, www.wsbip.edu.pl

KUŹNIA

Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom
Społecznym „Kuźnia” PARTNER
ul. Ogrodowa 205 , 27-400 Ostrowiec Św.
Tel/fax:885 885 845,601 505 410
http//www.stzps.republika.pl

Projekt Szansa na pracę realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020



egzaminy zewnętrzne muszą być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Kadra: wymaga posiadania wyspecjalizowanej kadry, zgodnie z tabelą z pkt.VII Uprawnienia
kadry dydaktycznej
Usługodawca przy określeniu miejsca realizacji szkoleń zobowiązany jest uwzględnić bariery
i potrzeby grupy.
W ramach szkoleń firma/y zobowiązują się do opracowania i przeprowadzenia wśród uczestników
projektu ankiety oceniającej szkolenie.
Podczas szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności (dziennik
obecności), które zostaną na zakończenie szkoleń przekazane Zamawiającemu.
Miejsce realizacji szkoleń oraz dokumenty związane z realizacją szkoleń muszą być oznaczone
zgodnie w Wytycznymi w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.

V. KARY UMOWNE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych zawartych w projekcie umowy
stanowiącej załącznik nr 3.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usługi szkoleń zawodowych – od 18.06.2018 r. do 31.10.2018r.
Termin może ulec zmianie z powodu organizacji mającej na celu prawidłową realizację projektu.
VII. WARUNKI FORMALNE PRZYSTĄPIENIA
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1.

DO

OFERTY

ORAZ

SPOSÓB

Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

a.
zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków
zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zaproszeniu,
b.

złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

2.
Firmy chcące przystąpić do oferty winny spełniać następujące warunki (wymagania
konieczne):

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim PARTNER WIODĄCY
Biuro projektu „Szansa na pracę”:
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax 41 263 21 10, www.wsbip.edu.pl

KUŹNIA

Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom
Społecznym „Kuźnia” PARTNER
ul. Ogrodowa 205 , 27-400 Ostrowiec Św.
Tel/fax:885 885 845,601 505 410
http//www.stzps.republika.pl

Projekt Szansa na pracę realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

a.
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonych przez Marszałka
Województwa (przedstawienie odpowiedniego dokumentu)
dysponować kadrą posiadającą odpowiednie uprawnienia na potwierdzenie należy złożyć:

b.

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia (przez doświadczenie w prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako
wykładowca/trener w dwóch zakończonych szkoleniach grupowych lub cyklu kształcenia - np.
semestr w szkole, cykl wykładów, zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat o profilu zgodnym
z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:
Tabela: Uprawnienia kadry dydaktycznej
Nr
Nazwa zadania
zadania

Szkolenie
1

1) MIG/MAG/TIG 200h, 12UP(KiM).

Szkolenie

2

3

2)Magazynier z
obsługą wózka
jezdniowego/widłowego
i programów
magazynowych 150h,
12UP (KiM)

Szkolenie Hydraulik
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Wymagania minimalne kadry dydaktycznej

2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z
zakresu spawalnictwa nabytym w ciągu ostatnich 3 lat.
Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie co
najmniej wyższe.
Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie
pedagogiczne.
2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na
kursach z zakresu obsługi wózków widłowych nabytym
w ciągu ostatnich 3 lat.
Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie co
najmniej wyższe.
Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie
pedagogiczne.
2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z
zakresu hydraulik, nabytym w ciągu ostatnich 3 lat.
Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie co
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90h, 12UP(KiM)

najmniej wyższe.
Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie
pedagogiczne.

Szkolenie
4

Kucharz-pizzer
90h,14UP (KiM)

5

Kurs fryzjerski z
obsługą kasy fiskalnej
120h 10UP (KiM)/

2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z
zakresu kucharz-pizzer z obsługa kasy fiskalnej
nabytym
w
ciągu
ostatnich
3
lat.
Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie co
najmniej wyższe.
Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie
pedagogiczne.
2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z
zakresu fryzjer z obsługą kasy fiskalnej nabytym w
ciągu
ostatnich
3
lat.
Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie co
najmniej wyższe.
Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie
pedagogiczne.

6

Kurs wizażu i stylizacji
paznokci z obsługą
kasy fiskalnej 120h
10UP(KiM)

2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z
zakresu wizażu i stylizacji paznokci z obsługą kasy
fiskalnej nabytym w ciągu ostatnich 3 lat.
Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie co
najmniej wyższe.
Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie
pedagogiczne.

c) Posiadanie doświadczenia – załącznik nr 6
Na potwierdzenie należy złożyć:
wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim PARTNER WIODĄCY
Biuro projektu „Szansa na pracę”:
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax 41 263 21 10, www.wsbip.edu.pl

KUŹNIA

Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom
Społecznym „Kuźnia” PARTNER
ul. Ogrodowa 205 , 27-400 Ostrowiec Św.
Tel/fax:885 885 845,601 505 410
http//www.stzps.republika.pl

Projekt Szansa na pracę realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał minimum:
1) 2 szkolenia grupowe „Spawanie metodą MIG/MAG”
2) 2 szkolenia grupowe „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego,
programów magazynowych i bezpieczną wymianą butli”
3) 2 szkolenia grupowe „Hydraulik”
4) 2 szkolenia grupowe „Kucharz-pizzer”
5) 2 szkolenie „Kurs fryzjerski z obsługą kasy fiskalnej”
6) 2 szkolenia „Kurs wizażu i stylizacji paznokci z obsługą kasy fiskalnej”
Grupa szkoleniowa licząca średnio 10-15 osób

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te
zostały wykonane w sposób należyty.
d) nie podlegają wykluczeniu (załącznik nr 5.)
Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:





uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OBLICZANIA
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
1)

kryterium nr 1 – cena oferty 40 pkt.

2)

kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy 20 pkt.

3)

kryterium nr 3 – zapewnienie miejsca stażu i zatrudnienia 30 pkt.

4)

Kryterium nr 4 – przedstawienie certyfikatu norm ISO 10 pkt.
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Wartość punktowa ofert będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych
kryteriach.
2. Kryterium nr 1 - cena

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać 40 pkt = 40% .
Punkty przyznane za kryterium będą liczone według wzoru:
Cmin
P1 = ----------------------

x 100 x 40 %

Cn

gdzie:

P1 - punkty uzyskane za dane kryterium,
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę.

3. Kryterium nr 2 – doświadczenie w realizacji szkoleń dla osób w wieku oraz osób dorosłych

Wartość punktowa oferty będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych
kryteriach:
Punkty za doświadczenie, ilość przeprowadzonych szkoleń dla osób w wieku 18-64 lat obliczona
będzie według wzoru P2 – 20 pkt.:

So
P2= ------------- x 20
Smax
gdzie:
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P2 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1 pkt = 1%
So – ilość przeprowadzonych szkoleń grupowych dla osób w wieku 18-64 w ciągu ostatnich 3 lat
(należy przedstawić wykaz w którym będzie podana data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
miejsce szkolenia oraz informacja dla kogo szkolenie było realizowane. Do punktacji będą brane
tylko usługi wymienione w Załączniku nr 7 Maksymalnie można wykazać po 20 szkoleń
zrealizowanych dla osób w wieku 18-64 lat. Wykazanie się większą ilością nie będzie brane pod
uwagę do punktacji.
Szkolenia wymienione w Załączniku nr 7 muszą być zrealizowane dla grup średnio 10-15
osobowych
Uwaga: Szkolenia wskazane w załączniku nr 6 nie będą brane pod uwagę w kryterium P2, gdyż
szkolenia te potwierdzają jedynie spełnienie opisanego warunku podmiotowego doświadczenie
i wiedzy.
Smax – największa ilość przeprowadzonych szkoleń grupowych dla osób w wieku 18-64 lat w ciągu
ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu,
4. Kryterium nr 3

Każdy z Wykonawców otrzyma punkty, za deklarowany poziom efektywności stażowej i
zatrudnieniowej. Punkty liczone będą według następującego wzoru:
P3= Ps+Pz, gdzie:
Ps- liczba punktów za zapewnienie stażu
Pz- liczba punktów za zapewnienie zatrudnienia
Maksymalnie wykonawca może uzyskać za kryterium 3- 30 pkt.
Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana według zestawienia przedstawionego w tabelach:
Liczba punktów
Ilość osób dla których
za zapewnienie stażu
Wykonawca zapewni staż

12osób

15 pkt.

9 - osób

12 pkt.
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8- osób

10 pkt.

7 - osób

8 pkt.

6 - osób

6 pkt.

5 - osób

5 pkt.

4 - osoby

4 pkt.

3 - osoby

3 pkt.

2 - osoby

2 pkt.

1- osoba

1 pkt.

0 - osób

0 pkt.

Ilość osób dla których Liczba
punktów
za
Wykonawca
zapewni zapewnienie zatrudnienia
zatrudnienie

12osób

15 pkt.

9 - osób

12 pkt.

8- osób

10 pkt.
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7 - osób

8 pkt.

6 - osób

6 pkt.

5 - osób

5 pkt.

4 - osoby

4 pkt.

3 - osoby

3 pkt.

2 - osoby

2 pkt.

1- osoba

1 pkt.

0 - osób

0 pkt.

5. Kryterium nr 4
Każdy z Wykonawców otrzyma punkty za posiadanie certyfikatu jakości
kształcenia/szkolenia systemu zarządzania wydanego na podstawie międzynarodowych norm
ISO, potwierdzającego wysoką jakość usług kształcenia/szkolenia.
Wartość punktowa kryterium P4 wynosi 10 pkt.
Punkty zostaną przyznane na podstawie kopii posiadanego certyfikatu załączonej do oferty.

Łącznie możliwych do uzyskania jest 100,00 punktów (100%).
Łączna liczba punktów (P) będzie obliczona według wzoru:
P=P1+P2+P3+P4
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymogi formalne określone w punkcie
VII Zaproszenia oraz uzyskała najwięcej punktów wg kryteriów określonych w punkcie VIII.
O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie e-mailowo wszystkie podmioty, które przesłały
oferty w ustalonym terminie oraz opublikuje na stronie Bazy Konkurencyjności:
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https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
oraz
na
stronie
projektu:
http://wsbip.edu.pl/snp/ informacje o wynikach postępowania nr 1/ZK/SNP/2018/WSBiP
Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą/Wykonawcami umowy na realizację szkoleń
(projekt umowy – załącznik nr 3).
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę następną w kolejności z największą łączną liczbą punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Oferentami,
w przypadku uściślenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku jeżeli nie
będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, uzyska tą samą liczbę punktów i innych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z
Oferentami w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wszystkie strony oferty muszą być
ponumerowane i podpisane przez umocowanych przedstawicieli oferenta.
2. Oferta musi być kompletna (wypełniona na formularzu oferty - załącznik nr 1 do zaproszenia,
oraz pozostałe wymagane załączniki, załącznik nr 3 musi zawierać zapis: „Zapoznałem się i
akceptuję warunki umowy” oraz podpis)
3. Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego,
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oferta może zawierać tylko jedną cenę brutto wyrażoną w PLN, obejmującą wszystkie koszty
zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 maja 2018r. do godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., ul. Akademicka 12, blok C - Biuro Projektu „Szansa
na pracę”, pokój 1 (1 piętro).
6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone bez otwierania.
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7. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z danymi wykonawcy oraz opisem:

WYBÓR USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ
ZAWODOWYCH DLA 70 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SZANSA NA PRACĘ”
Nr spraw1/ZK/SNP/2018/WSBiP
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.05.2018r. GODZ. 10.00
8. Wszelkie zapytania dotyczące Zamówienia proszę kierować do: Dominika Lipka - Kierownik
Projektu, tel. 41 260-40-42 wew.121,e-mail: snp@wsbip.edu.pl , w dniach poniedziałek-piątek
w godz. 8.00-16.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018r. GODZ. 10.00
9. Zmawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu
Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
10.
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert zostało zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego-tablica ogłoszeń Blok C,, na stronie internetowej projektu http:
http://www.wsbip.edu.pl/snp/
oraz
w
Bazie
Konkurencyjności
:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

Załączniki:
1. wzór formularza oferty
2. oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz o
spełnieniu warunków lokalowych (dokument potwierdzający dysponowanie bazą na czas
trwania szkoleń)
3. projekt umowy o wykonanie usługi
4. oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu/ o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. wykaz osób o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia
6. wykaz usług - doświadczenie zawodowe oferenta
7. wykaz usług – do punktacji
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