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Zapytanie ofertowe
EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle, w związku z realizacją projektu „Szansa na lepszą
przyszłoś” Nr WND-POKL.07.02.01-18-150/09, który jest realizowany w ramach: Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2
„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza do
składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „SPAWANIE METODĄ MAG,
MIG, TIG” dla 12 osób, Uczestników Projektu „Szansa na lepszą przyszłość”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie szkolenia „SPAWANIE METODĄ MAG,
MIG, TIG” dla 12 osób, Uczestników Projektu „Szansa na lepsza przyszłość”.
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I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Celem szkolenia jest, nabycie przez uczestników kursu nie posiadających przeszkolenia
spawalniczego, wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku
spawacza oraz uzyskanie stosownych uprawnień, w tym uprawnień honorowanych w Unii
Europejskiej poprzez teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu końcowego:
według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W – 07/ IS – 17. Dopuszcza się rozwiązania
równoważne z opisywanym.
2. Program szkolenia powinien zawierać następujące elementy: BHP przy pracach
spawalniczych, oznaczanie i wymiarowanie spoin, wykorzystywane materiały, urządzenia
i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, charakterystyka spawania, przepisy,
wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa oraz zajęcia praktyczne prowadzone na
stanowiskach spawalniczych itd. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Liczba godzin szkolenia dla każdej osoby szkolonej: 315.
4. Szkolenie powinno być realizowane maksymalnie 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do
soboty), od 6 do 8 godz. szkoleniowych dziennie, w godzinach od 8.00 do 17.00.
5. Wykonawca szkolenia zapewnia Uczestnikom kursu ciepły posiłek oraz ciepłe i zimne
napoje w każdym dniu szkolenia.
6. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji oraz
wydaniem książeczki spawacza i certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu
spawacza w krajach UE
7. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w języku
polskim i języku angielskim, z informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypem Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Flagą Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Wykonawca musi zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia stanowiska spawalnicze
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne,
biurowe i piśmiennicze w tym podręczniki z zakresu spawania wskazanymi metodami.
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9. Wykonawca zapewnia warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Miejsce szkolenia: Jasło. Dopuszcza się możliwość odbywania szkolenia poza Jasłem,
jednak w takim przypadku jednostka szkoląca zapewnia i finansuje uczestnikom dojazd
z Jasła do miejsca szkolenia.
11. W pomieszczeniach, w których odbywać się będzie szkolenie, należy umieścić informację
na drzwiach wejściowych i wewnątrz pomieszczenia zawierającą: nazwę szkolenia
oraz informację „Szkolenie realizowane w ramach Projektu „Szansa na lepszą przyszłość”
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Flagą Unii
Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 czerwiec – 31 sierpień 2010 r.
11. Instytucja szkoleniowa realizuje monitoring i ewaluację szkolenia zgodnie z wytycznymi
„Zlecającego” oraz prowadzi wymaganą dokumentację szkoleniową i egzaminacyjną,
w skład której wchodzą:
- dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć
edukacyjnych,
- rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie
szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
- protokół egzaminu
oraz zapewnia prawo wglądu do dokumentów związanych z realizowanym szkoleniem,
w tym dokumentów finansowych.
12. Wykonawca usługi szkoleniowej zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji
związanej z realizacją kursu do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zapewnia prawo wglądu
do dokumentów związanych z realizowanym szkoleniem, w tym dokumentów finansowych.
13. Instytucja szkoleniowa ubezpiecza uczestników szkolenia od następstw NNW.
14. Wykonawca nie może zlecać innemu wykonawcy realizacji części lub całości zamówienia.
II. Opis warunków jakie muszą spełniać Wykonawcy:
1. Warunki zgodnie z art. 22 ustawy PZP (w załączeniu wzór oświadczenia):
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
3. Nie posiadają zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu należnych składek
i opłat, (wymagane stosowne oświadczenie).
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia, tj. złożył / nie złożył wymagany dokument, oświadczenie”. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca spełniał wyżej określone warunki.
III. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym, wszystkie strony oferty
muszą być ponumerowane i podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną do występowania
w imieniu oferenta.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga, aby podpisano je zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę oferenta w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec,
które informacje stanowią tajemnicę.
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IV. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Szczegółowy program szkolenia z podaną tematyką i liczbą godzin zajęć teoretycznych
i praktycznych.
2. Harmonogram szkolenia z rozkładem poszczególnych zajęć w ciągu dnia, tygodnia
i w okresie szkolenia.
3. Koszt szkolenia ogółem i w przeliczeniu na jedną osobę, przedstawiony w postaci
szczegółowego preliminarza z podaniem kosztów poszczególnych pozycji (należy
uwzględnić koszty ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków).
4. Termin i miejsce szkolenia z podaniem terminu i miejsca egzaminu końcowego.
5. Szczegółowy opis warunków lokalowych i wyposażenia techniczno-dydaktycznego
niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia (z podaniem liczby stanowisk spawalniczych),
które

będą

do

dyspozycji

uczestników

szkolenia.

Pomieszczenia

i

urządzenia

wykorzystywane podczas szkolenia muszą być dostosowane do liczby uczestników szkolenia
i zapewniać bezpieczeństwo i prawidłową realizację szkolenia.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu szkolenia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji, umiejętności i uprawnień niezbędnych do wykonania Zamówienia
przedstawionymi w postaci życiorysu zawodowego (CV) a także zakresu wykonywanych
zadań, oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie. Kadra dydaktyczna (wszystkie osoby) musi
posiadać uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje i doświadczenie zgodne z tematyką
szkolenia, (wzór CV oraz deklaracji uczestnictwa w załączeniu).
7. Informację o wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usługach w zakresie organizacji
szkoleń „Spawania”, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń osób bezrobotnych.
8. Stosowne oświadczenia i dokumenty stanowiące o spełnianiu przez Wykonawcę warunków
określonych w pkt. II zapytania ofertowego.
9. Dokumenty stwierdzające stan prawny, tj. aktualny wyciąg z rejestru sądowego (KRS) albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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V. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty winny być złożone w siedzibie EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Igielna 9,
lub przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie do dnia 01.06.2010 r.
do godziny 10.00 (decyduje data wpływu lub otrzymania oferty).
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, koperta winna być oznaczona nazwą
i adresem Wykonawcy, nazwą zadania i zaadresowana na adres:

EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Igielna 9,
38-200 Jasło
Oferta na usługę w zakresie „Spawania metodą MAG, MIG, TIG”

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Jaśle, ul. Igielna 9, 38-200 Jasło w dniu
01.06.2010 r. o godzinie 11:00.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele
wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę
oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty
oraz terminu wykonania zamówienia.

VII. Opis kryteriów i sposób oceny oferty.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie spośród ważnych ofert, tj. spełniających
warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria:
3. Jakość oferowanego szkolenia (program szkolenia, zapewnione warunki lokalowe
i wyposażenie techniczno – dydaktyczne, kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej)
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oraz doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie – waga: 30 %.
Maksymalna liczba punktów 100. Wykonawca otrzyma 1 – 100 punktów, które zostaną
pomnożone przez wagę.
4. Koszt szkolenia – waga: 70 %.
Przy dokonaniu oceny ofert w zakresie kosztu szkolenia stosowane będą następujące zasady:
- najniższa cena – 100 punktów,
- punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane wg wzoru:
cena oferty najniższej
-------------------------- x 100 punktów
cena oferty badanej,
- ilość uzyskanych punktów x waga.

5.

Opis sposobu obliczenia ceny.
- cena oferty winna wynikać ze szczegółowego preliminarza kosztów,
- oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę przedstawioną liczbowo oraz słownie
oraz cenę szkolenia 1 osoby,
- cena oferty winna być wyrażona w PLN do 2 miejsc po przecinku.

VIII. Wybór oferty i udzielenie zamówienia.
1. Komisja dokona oceny i wyboru oferty na posiedzeniu niejawnym.
2. Ogłoszenie

wyników

postępowania

nastąpi

niezwłocznie

po

wyborze

oferty

najkorzystniejszej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej
Zamawiającego oraz

pisemnym zawiadomieniu uczestników postępowania określonego

w przedmiocie zamówienia.
3. Zamawiający zleci usługę Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najbardziej
korzystną zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie VII. niniejszego zapytania
ofertowego.
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IX. Pozostałe informacje
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty.
Zapytanie ofertowe jest podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.edukator-jaslo.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 013-4485789.
Z poważaniem

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik Nr 1

Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy Pzp

Załącznik Nr 2

wzór CV

Załącznik nr 3

deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4

Oświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
………………………….,dn. ……………………..

…………………………………….......
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Składając ofertę na wykonanie usługi w zakresie szkolenia „Spawanie metodą MAG, MIG, TIG”
dla 12 osób, Uczestników Projektu „Szansa na lepszą przyszłość”, oświadczam(y), że zgodnie z art.
22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177 z późn. zm.):
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia;
4. Nie podlegam(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

__________________ dnia ___ ___ 20__ roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy)
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załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Proponowane Stanowisko: trener, szkoleniowiec – ......... (obszar zawodowy np. budownictwo, transport,
doskonalenie nauczycieli)
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Narodowość:
Wykształcenie:

Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego
oraz data ukończenia

6.

Uzyskany stopień lub dyplom

Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo))

Język

Czytanie

Mowa

Pismo

7.Członkostwo w organizacjach zawodowych:
8.

Inne umiejętności:

9.

Obecne stanowisko:

10.

Lata w firmie:

10.

12.

Kluczowe kwalifikacje dla programu:

Doświadczenie międzynarodowe:

Kraj

13.

Daty

Doświadczenie zawodowe:
Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków:
Data
Opis obowiązków:

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Data

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków:
Data
Opis obowiązków:
Data
Opis obowiązków:
Data
Opis obowiązków:
14. Inne informacje.

----------------------------------------------podpis
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załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
„Szansa na lepszą przyszłość”

Ja,

niżej

podpisany,

niniejszym

oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

uczestniczenie

w projekcie realizowanym przez EDUKATOR Sp. z o.o. w ramach Priorytet VII „Promocja
integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ponadto oświadczam, że jestem w stanie i wyrażam chęć wykonywania pracy przez okres
……………………………………… niezbędny dla realizacji szkolenia „Spawanie metodą MAG,
MIG, TIG” w/w projekcie.

Nazwisko i imię :
Podpis :
Data :
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załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

………………………….,dn. ……………………..
…………………………………….......
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia
„ ……………………………………………………………………………………………………”,
dla Uczestników projektu „Szansa na lepszą przyszłość”, oświadczam(y), że nie posiadam(y)
zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu należnych składek i podatków.

__________________ dnia ___ ___ 20___ roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy)

Człowiek – najlepsza inwestycja

