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Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Spawacz
metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Dziś wykluczenie- jutro zatrudnienie!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
kod CPV – 80530000-8

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA
ul. Berlinga 10 lok. 26, 15 – 814 Białystok
Oddział Warszawa
ul. Długa 44/50 lok. 205, 00 – 241 Warszawa
2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja
3. Kontakt z Zamawiającym:
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
Pani Anna Chrzanowska, email: 50plus@via.org.pl tel. 22 635 55 95 lub 635 55 62

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
„Spawacz metodą MIG i MAG” wraz z przeprowadzeniem egzaminu ze szkolenia spawanie metodą
MIG i MAG dla uczestników szkolenia, zakończony wydaniem książki spawacza wydanej przez
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i świadectwem egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie od 4 sierpnia 2014 r. do 25 września 2014 r.,
na terenie powiatu giżyckiego.
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SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEDMIOTOWYCH WARUNKÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu
a) W celu spełnienia wymogów zasady konkurencyjności mając na uwadze zapewnienie
zachowania uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców z możliwości realizacji
zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:


uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

pozostawanie 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.
b) Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.
c) Wykonawca posiada

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez

wojewódzki urząd pracy właściwy dla Wykonawcy lub wpis do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzony przez Biuro Edukacji właściwe dla Wykonawcy.
d) Wykonawca posiada uprawnienie do przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia spawanie
metodą MIG i MAG, zakończonego wydaniem książki spawacza wydanej przez Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach i świadectwem egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.
e) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tzn.
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia. Przez usługę
tożsamą Zamawiający rozumie wykonanie szkolenia w zakresie spawania metodą MIG lub
MAG, dla minimum 12 jednocześnie przeszkolonych osób. Przy czym Wykonawca musi
wykazać w ramach postawionego warunku doświadczenia wykonanie zarówno co najmniej
jednej usługi szkolenia metoda MIG jak i co najmniej jednej usługi szkolenia metodą MAG.
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Wykazanie jedynie doświadczenia w wykonaniu szkolenia tylko metodą MAG lub tylko
metodą MIG zostanie uznane za brak spełnienia postawionego warunku.
f) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej
jednym trenerem posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 szkoleń o
tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
a) W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa
powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww.
powiązań (Załącznik nr 4 - Oświadczenie).
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
c) Dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez
wojewódzki urząd pracy właściwy dla Wykonawcy lub do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzony przez Biuro Edukacji właściwe dla Wykonawcy.
d) W celu potwierdzenia uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu oraz wydania książki
spawacza wydanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i świadectwa egzaminu
kwalifikacyjnego spawacza należy dołączyć do oferty Atest Instytutu Spawalnictwa.
e) W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i odpowiedniego doświadczenia
należy złożyć wykaz zależycie wykonanych usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 – Wykaz usług.
f) W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy
złożyć wykaz osób – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 – Wykaz osób.

SEKCJA IV: PROCEDURA
1. Tryb prowadzonego postępowania
Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach projektu PO KL, tym
samym nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późń. zm.).
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2. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród
Wykonawców spełniających warunki określone sekcji 3, w oparciu o następujące kryteria:
- Cena – 80%
- Doświadczenie - 20%

3. Sposób oceny ofert:
Spośród złożonych ofert zamawiający wybiera najkorzystniejszą z punktu widzenia sumy
punktów uzyskanych przy wyliczeniu zastosowanych kryterium:
•

CENA: oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg
wzoru: (najniższa cena wskazana w ofertach wykonawców x 80 pkt/cena oferty badanej)

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie
przyjęta wartość podana słownie.
•

DOŚWIADCZENIE: Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w skali do 20 pkt na
podstawie Załącznika nr 3 – Wykaz usług.

Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba wykonanych usług, ponad minimum określone w
warunku, o którym mowa w SEKCJA III pkt. 1 lit. d).
Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w następujący sposób:
- w liczbie od 3 - 6 usług -

5 pkt

- w liczbie od 7 - 15 usług -

10 pkt

- w liczbie od 16 – 25 usług - 15 pkt
- w liczbie powyżej 25 usług - 20 pkt

4. Zmiana umowy
Dopuszcza się zmiany w zakresie terminów realizacji spotkań z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu Wykonawca zostanie powiadomiony o
planowanej zmianie z wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy.

5. Termin i miejsce składania ofert:
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Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 14 lipca 2014 r. do godziny 14:00, w formie
pisemnej – poczta tradycyjną, elektroniczną (skany dokumentów oryginalnych), kurierem lub
osobiście na adres korespondencyjny: Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej
oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA ul. Długa 44/50 lok. 205 00-241 Warszawa; poczta
elektroniczna, e mail 50plus@via,org.pl

6. Zasady przygotowania i oznaczenie oferty:
6.1. Ofertę należy sporządzić wg wzrostu stanowiącego Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy
dołączyć:
- odpowiedni dokument rejestrowy ( wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności
gospodarczej),
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
- formularz oświadczenia zgodnych ze wzorem według załącznika nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego,
- wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem według załącznika nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego,
- wykaz osób zgodnie ze wzorem według załącznika nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę podstawionych w
przedmiotowym Zapytaniu warunków udziału.

6.2. Oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem
OFERTA na usługę szkoleniową –
przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawacz metodą MIG i MAG”
oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy. O ważności składanej oferty decyduje data i
godzina wpływu oferty.
6.3. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest do
przesłania oryginału dokumentów w formie papierowej w ciągu 2 dni od przesłania oferty
drogą elektroniczną.
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6.4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu.
Cena oferty musi być podana w polskich złotych.
6.5. Oferta powinna zawierać pieczątkę nagłówkową Wykonawcy, podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji, a w przypadku podpisania przez osobę upoważnioną o
reprezentowania, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
uwierzytelnionej notarialnie.
6.6. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem pełnomocnictwa.

7. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
8. Ogłoszeni wyników postępowania
8.1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej
oferty.
8.2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Informacje o wyborze oferty zastanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej projektu www.via.org.pl
9. Dopełnienie formalności po wyborze, a przed podpisaniem umowy
W przypadku gdy Wykonawca będzie organizował szkolenie praktyczne poza własną bazą
szkoleniową zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia jednorazowej
zgodę od Instytutu Spawalnictwa na realizację szkolenia we wskazanym miejscu.
10. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
b) oferta zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) Wykonawca nie uzupełni wymaganych dokumentów o których mowa w Sekcji IV pkt. 9
11. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
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b) postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
c) nastąpi rozwiązanie umowy pomiędzy Fundacją a Instytucją Pośredniczącą.
Załączniki do zapytania ofertowego.
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wzór oferty
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 5 – wykaz osób
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