Myślenice, 24.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UE/2017
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ
KURSÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych
uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności
określoną w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 WYTYCZNE PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach,
ul. Żeromskiego 17,
32-400 Myślenice,
Tel.: 12 272 37 99, 12 372 00 40
Fax: 12 274 39 25
e-mail: studia@myslenice.pl
strona: http://zste.myslenice.pl/
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i studiów podyplomowych, dla
30 uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.:
„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół
Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania
10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa. Celem niniejszego zapytania
ofertowego jest ustalenie cen jednostkowych kursów i studiów podyplomowych oraz wybór
Wykonawcy zamówienia.
Uczestnikami projektu są nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w szkołach
ponadgimnazjalnych (technikum, zasadniczej szkole zawodowej, branżowej) zatrudnieni na terenie
powiatu myślenickiego.
Wspólny Słownik Zamówień:
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursów i studiów podyplomowych,
które wskazane zostały przez potencjalnych uczestników projektu podczas wstępnej rekrutacji i po
przeprowadzeniu diagnozy potrzeb.
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3.2. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić każdą ilość osób, we wskazanym przez Zamawiającego
kursie i studiach podyplomowych. Zamawiający zwraca więc uwagę, iż może wystąpić sytuacja, że w
danym szkoleniu będzie szkolona 1 osoba lub więcej.
3.3. Kursy i studia podyplomowe muszą być realizowane na terenie województwa małopolskiego
w miejscowości położonej jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestnika (maksymalnie 50km),
jednakże Zamawiający informuje, iż może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na szkolenia/kursy
w miejscach dalej oddalonych, jednakże zwrot kosztów za przejazd w takiej sytuacji pokryje
Wykonawca.
Zamówienie dotyczy niżej wymienionych kursów i studiów podyplomowych:
1. Diagnoza komputerowa sterowników z wykorzystaniem testera usterek Bosch KTS
XXX i programu ES (tronic) – 6 osób (ilość godzin przypadających na jedną osobę
szkoloną – 8 h)
2. Elektroniczne Systemy Diesla EDC z pompami wtryskowymi VP37 i VP44 – 1 osoba
(ilość przypadających godzin szkoleniowych – 8h)
3. Common Rail Bosch I i II generacji, serwis wtryskiwaczy diesla - 2 osoby (ilość godzin
przypadających na jedną osobę szkoloną – 8 h)
4. Common Rail III generacji, filtry cząstek stałych, diagnostyka systemów CR- 3 osoby
(ilość godzin przypadających na jedną osobę szkoloną – 8 h)
5. Magistrala CAN- samochodowe sieci informatyczne – 2 osoby (ilość godzin
przypadających na jedną osobę szkoloną – 10 h)
6. Pokładowe systemy diagnostyczne OBD II i EOBD – 5 osób (ilość godzin przypadających
na jedną osobę szkoloną – 7 h)
7. Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic – 3 osoby (ilość godzin
przypadających na jedną osobę szkoloną – 8 h)
8. Klimatyzacja w pojazdach samochodowych – 2 osoby (ilość godzin przypadających na
jedną osobę szkoloną – 8 h)
9. Elektroniczne układy zapłonowe- 1 osoba (ilość przypadających godzin szkoleniowych –
8h)
10. Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 2 osoby (po 2
semestry na jedną osobę szkoloną)
11. Studia podyplomowe: logistyka i transport drogowy - 2 osoby (po 2 semestry na jedną
osobę szkoloną)
12. Studia podyplomowe: Komputerowe wspomaganie prac projektowych – Cax- 1 osoba (2
semestry)
Kursy będą planowane do zrealizowania w okresie od września 2017 do grudnia 2017 r.,
natomiast studia podyplomowe dwa semestry zgodnie z obowiązującym planem studiów objętych
zamówieniem.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
4.1. W ramach realizacji poszczególnych kursów i studiów, obejmujących przedmiot zamówienia,
Wykonawca zapewnia:
a. wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzenia kursów/studiów bądź też zapewnienie Podwykonawcy
posiadającego odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia kursów/studiów;
b. sale szkoleniowe;
c. materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników zgodnie z zakresem danego kursu/studiów,
d. sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem danego kursu/
e. certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu/studiów dla uczestników projektu,
sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego lub na wzorze Wykonawcy,
zaakceptowanym przez Zamawiającego a w przypadku kursów kończących się egzaminem
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zewnętrznym również certyfikat/ zaświadczenie/ świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje/
kompetencje przez uczestnika kursów/studiów
4.2. Sale szkoleniowe zapewniane przez Wykonawcę w ramach zamówienia muszą być wyposażone
w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego kursu/studiów.
Sale powinny posiadać co najmniej tablicę, właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz
całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie. Sale powinny
spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji
zamówienia, posiadać odpowiednią akustykę i ogrzewanie. Powierzchnia sali powinna umożliwiać
takie ustawienie stanowisk, by zapewnić swobodne przejście między nimi. Budynek, w którym
mieszczą się sale musi posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, dostęp do toalet.
4.3. W ramach wszystkich części przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną
kadrę, uprawnioną do prowadzenia zajęć w ramach danego kursu/ studiów w zakresie określonym w
zapytaniu. Kadra powinna posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie
prowadzenia kursów/studiów w przedmiocie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Podwykonawca,
któremu Wykonawca podzleci wykonanie zadania musi posiadać odpowiednie uprawnienia do
przeprowadzenia kursów/studiów.
4.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów/studiów objętych zapytaniem
ofertowym w wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wymiar zajęć w ciągu jednego dnia szkoleniowego powinien
wynosić od 4 do 12 godzin dziennie, zajęcia będą prowadzone w weekendy, ustalane
w porozumieniu i za zgodą uczestników projektu.
4.5. Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika powinny być nowe, nieużywane, adekwatne
do treści danego kursu. Pomoce naukowe powinny być przekazywane uczestnikom kursu
na początku kursu bądź na bieżąco, zgodnie z realizowanym tematem zajęć.
4.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opracowanego przez siebie szczegółowego
programu danego kursu, obejmującego godziny i tematykę zajęć w danym dniu.
Program kursu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, której komplet
będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Dokumentację
stanowią: lista obecności, dziennik zajęć, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych,
kopia certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia kursu z potwierdzeniem odbioru przez uczestnika/ów,
kopia zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu.
4.8. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS) – (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony
pieczęcią Sądu) lub wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk
pobrany z właściwej strony internetowej).
4.9. W przypadku podmiotów – instytucji szkoleniowych – wymagany wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę
podmiotu.
4.10. W przypadku podmiotów – uczelni – wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
odpowiedniego pozwolenia/ zezwolenia lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do
prowadzenia studiów na które została złożona oferta.
4.11. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1).
4.12. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia informacji o współfinansowaniu kursu/ szkolenia
ze środków Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w materiałach
szkoleniowych i innych dokumentach (listach obecności, listach potwierdzenia odbioru materiałów
szkoleniowych itp.), które będą przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu.
4.13. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić kursy/studia zgodnie z zasadami polityki równych
szans, w tym z zakresu równości szans między innymi ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność,
narodowość czy światopogląd.
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5. Udział podwykonawców:
Dopuszcza się udział Podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia, jednakże Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia dokumentacji złożonej przez Oferenta w momencie
kiedy wybrany Oferent będzie podzlecał wybrany kurs/studia innemu podmiotowi. Oferent
zobowiązany będzie przedłożyć dokumentację niniejszego podmiotu, która będzie potwierdzała
uprawnienia do realizacji niniejszych kursów/studiów.
6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
6.1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
6.2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty
są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz udział Podwykonawców.
6.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
(załącznik nr 2):
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z odpowiednimi kwalifikacjami
i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do przeprowadzenia kursów/studiów niniejszego
zapytania ofertowego;
c. w przypadku udziału Podwykonawców, posiadają:
– podpisaną kursu/studiów;
– niezbędną dokumentację dotyczącą uprawnień związanych z możliwością przeprowadzania
specjalistycznych kursów;
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e. spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;
f. posiadają doświadczenie w realizacji kursów/studiów.
6.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy
są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
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 małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy
spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy,
z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą
a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
6.8. Spełnienie wymogu związanego z doświadczeniem Wykonawcy według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
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6.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków niniejszego zapytania
ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania
bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a negocjacje nie przyniosą
ustaleń kwot zgodnych z budżetem projektu.
6.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia
w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy
z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do
Zamawiającego.
6.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia na miejscu oraz wglądu do
dokumentów Wykonawcy dotyczących zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów
finansowych.

7. Kryteria wyboru oferty:
7.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej
przedstawionych kryteriów oceny ofert danej części zamówienia:
1) Kryterium 1
Cena oferty „PC” – waga kryterium 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („PC”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca
najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów po przeliczeniu wg wzoru:

PC =

Cn
Cob

× 100 × Wc

gdzie:
PC – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie
Cob - cena oferty badanej
Wc – waga kryterium „Cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)
W kryterium „Cena” można osiągnąć maksymalnie 60 punktów.
W przypadku gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną.
Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.
2) Kryterium 2
Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu kursów/studiów o różnej tematyce – liczą się
wszystkie rodzaje kursów/studiów realizowane przez Oferenta o różnej tematyce - w tym
także innej aniżeli wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym „DT” – waga kryterium
40%
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie Oferenta w prowadzeniu kursów/studiów
(„DT”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który wykaże największą liczbę
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przeprowadzonych kursów/studiów (ocena na podstawie załącznika nr 4), pozostałe oferty
uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów po przeliczeniu wg wzoru:

DT =

Dob
× 100 × Wc
Dmax

gdzie:
DT – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Doświadczenie”
Dob – liczba przeprowadzonych kursów/studiów oferty badanej
Dmax - najwyższa liczba przeprowadzonych kursów/studiów z ofert podlegających ocenie
Wc – waga kryterium „Doświadczenie” (tj. 40%) w postaci ułamka (0,40)
W kryterium „Doświadczenie” można osiągnąć maksymalnie 40 punktów.
7.2. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych
w kryterium „PC” + „PT”. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów badanej oferty
przedstawia poniższa tabela:
KRYTERIUM OCENY OFERTY
Kryterium 1: Cena („PC”)
Kryterium 2: Doświadczenie oferenta w prowadzeniu
kursów/studiów („DT”)
SUMA PUNKTÓW BADANEJ OFERTY

LICZBA PKT.
Max. 60 pkt.
Max. 40 pkt.
„PC” + „PT” (Max. 100 pkt.)

7.3. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę
punktów przyznanych w kryterium „PC” + „PT” w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu
ofertowym kryteria oceny ofert.
7.4 Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych
w kryterium „PC” + „PT”), Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera
najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „PC”). Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli
zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
7.5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
7.6. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia,
przede wszystkim jeżeli cena będzie wyższa od ceny wskazanej w budżecie projektu.
7.7. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków
zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków.
7.8. Wykonawcy deklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze
godzinowym uzgadnianym każdorazowo z Zamawiającym.
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8. Opis przygotowania oferty:
8.1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie wskazane kursy/studia lub tylko wybrane – ofertę
częściową.
8.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać
w pełni wypełniona.
8.3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8.4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
8.5. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu Oferty Cenowej stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania i zawierać wszystkie załączniki od nr 2 do nr 4.
8.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona
ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez Oferenta. Wszystkie kopie powinny
być oznaczone „Za zgodność z oryginałem”, zawierać datę i podpis Oferenta. Dopuszcza się
możliwość stosowania zwrotu „Za zgodność z oryginałem od str. do str.”. Oferta powinna zawierać
datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną
wszystkie wymagane dokumenty (skany) muszą być przesłane w jednej wiadomości e-mail.
8.7. Oferty (w formie pisemnej) należy dostarczać w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z
oznaczeniem „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UE/2017” Na opakowaniu dodatkowo należy
zamieścić imię i nazwisko Oferenta (bądź jego nazwę, jeżeli Oferent prowadzi działalność
gospodarczą), co umożliwi zwrot nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej
wycofanie.
8.8. Oferty przesyłane w formie elektronicznej na adres: studia@myslenice.pl należy oznaczyć
dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UE/2017”
8.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie
oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania
ofertowego.
8.10. Oferta i załączniki są dostępne na stronie internetowej http://zste.myslenice.pl/
9. Miejsce i termin składania ofert:
9.1. Oferty należy dostarczyć na adres: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach,
ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice listownie (decyduje data i godzina wpływu), osobiście (w dni
robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00, decyduje data i godzina wpływu) lub
drogą elektroniczną na adres: studia@myslenice.pl .
9.2. Termin składania ofert upływa 31.07.2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane i będą odesłane Oferentom.
10. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:
10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2017 roku o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przez
koordynatora projektu.
10.2. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana
w budżecie.
11. Dodatkowe informacje:
11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny;
11.2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich;
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11.3. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
11.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
11.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres email wskazany w ofercie.
Informacja o wynikach postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego:
http://zste.myslenice.pl/

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej
Załącznik nr 2 – oświadczenie
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/UE/2017

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
pieczęć lub dane Wykonawcy

Lp

Rodzaj szkoleń zawodowych

1

1
2
3
4

2

Proponowana cena
brutto za 1 uczestnika
kursu/studiów
3

Ilość godzin
kursu/studiów
4

Diagnoza komputerowa sterowników z wykorzystaniem
testera usterek Bosch KTS XXX i programu ES (tronic)
Elektroniczne Systemy Diesla EDC z pompami
wtryskowymi VP37 i VP44
Common Rail Bosch I i II generacji, serwis wtryskiwaczy
diesla
Common Rail III generacji, filtry cząstek stałych,
diagnostyka systemów CR

5

Magistrala CAN- samochodowe sieci informatyczne

6

Pokładowe systemy diagnostyczne OBD II i EOBD

7

Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic

8

Klimatyzacja w pojazdach samochodowych

9

Elektroniczne układy zapłonowe

10

Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem i
higieną pracy

11

Studia podyplomowe: logistyka i transport drogowy

12

Studia podyplomowe: Komputerowe wspomaganie prac
projektowych – Cax

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem Zapytania Ofertowego nr 2/UE/2017
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
kursów/studiów w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym nr 2/UE/2017
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4. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych zawartych w PODRĘCZNIKU
KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
5. Oświadczam, że akceptuje wszystkie zapisy Zapytania Ofertowego nr 2/UE/2017
a w przypadku przyjęcia do realizacji mojej oferty deklaruję:
a. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia;
b. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku
zaistnienia przyczyn/ czynników niezależnych, a zmuszających do zmiany terminów
realizacji przedmiotu zamówienia;
c. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania;
d. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia;
e. dyspozycyjność;
f. spełnienie wszystkich wymogów wskazanych w ofercie, w tym dotyczących osób
realizujących zadanie, co potwierdzam załączonymi dokumentami.
6. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do realizacji mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia
umowy na określonych przez Zamawiającego warunkach, nie odbiegających od treści niniejszego
zapytania ofertowego , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
dla potrzeb postępowania dot. Zapytania Ofertowego nr 2/UE/2017 realizowanego w ramach projektu.
8. Zobowiązuję się prowadzić kursy/studia zgodnie z zasadami polityki równych szans, w tym
z zakresu równości szans między innymi ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość
czy światopogląd.

Imię i nazwisko/nazwa oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/siedziba oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu oferenta, adres email:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PESEL/NIP:
…………………………………………….
Numer REGON:
…………………………………………….
Osoba do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………

………………………………

………………………………

Miejscowość, data

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/UE/2017

…………………………

………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/UE/2017 ja, niżej podpisany:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

Oświadczam, że:
1) wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe niezbędne do przeprowadzenia kursów/studiów niniejszego zapytania
ofertowego;
3) Korzystam / nie korzystam* z udziału podwykonawcy/ów, którzy będą zaangażowani w realizację
kursów/studiów i będą posiadać stosowne uprawnienia:
– podpisaną umowę z Firmą/Firmami, której/którym podzlecają przeprowadzenie kursów/szkoleń
– niezbędną dokumentację dotyczącą uprawnień związanych z możliwością przeprowadzania
specjalistycznych kursów/studiów;
4) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) wykonawca spełnia inne wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym nr 2/UE/2017

………………………………………

…………………………………………

Miejscowość, data

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/UE/2017

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………,
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
(Realizator projektu: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja
w Myślenicach ul. S. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice i Beneficjentem: Powiat
Myślenicki, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice) prowadzącym niniejsze postępowanie.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą a szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
 pełnieniu funkcji 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 stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

…………………………

………………………………………

Miejscowość, data

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/UE/2017

………………………………

………………………………

pieczęć Oferenta

Miejscowość i data

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(kryterium oceny - doświadczenie)

Ja niżej podpisany/a …………...………….……………………………………………………,
oświadczam, że moja firma w ciągu ostatnich trzech lat (licząc do dnia złożenia niniejszej
oferty) przeszkoliła w różnego rodzaju kursach/studiach …………………………………
osób.

………………………………………

…………………………………………

Miejscowość, data

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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