Szczecin, 27 września 2018 r.

ZAPYTANIE nr 06/MPP/2018
w trybie rozeznania rynku
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin
Tel: 91 85 22 600
e-mail: morzepracy@zgd.com.pl
Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
Strona internetowa Zamawiającego: www.morzepracy.zgd.com.pl
Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem:
e-mail: morzepracy@zgd.com.pl, tel. 91 85 22 609, fax. 91 85 22 618
II. TRYB POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie
kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02
Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa
Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (numer projektu: RPPM.05.02.02-22-0084/16), realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie numer: RPPM.05.02.02-22-0084/16-00.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
80400000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2. Przedmiot zapytania:
Świadczenie usług specjalistycznych w zakresie przeprowadzania szkolenia dla uczestników
w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób
bezrobotnych z województwa pomorskiego.” na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego,
lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk
w województwie pomorskim.
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Usługa obejmuje realizację poniższych zadań
 Przeprowadzenie kursu zawodowego – „Pracownik biurowy z obsługą komputera” dla 2
uczestników projektu w warunkach umożliwiających prawidłową realizację programu,
 Zakończenie kursu egzaminem zewnętrznym nadającym odpowiednie kwalifikacje, ECCC
lub ECDL
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Zapewnienie podczas kursu materiałów szkoleniowych, wyposażenia oraz sal
niezbędnych do prawidłowej realizacji programu
Zgromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadania: ankiet ewaluacyjnych,
list obecności itp. – dostarczonych przez Zamawiającego

Miejsce i czas realizacji usługi:
Szacuje się, że zamówienie obejmie minimum 80 godzin realizacji usługi
Usługa realizowana będzie w miesiącach: październik 2018 r.
Usługa realizowana będzie w województwie pomorskim, w mieście Bytów (powiat bytowski).
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi:
a) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadać wiedzę i doświadczenie.
c) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
d) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie
w treści formularza ofertowego wg załącznika nr 1.
4. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym w sposób opisany w treści załącznika nr 2.
Na potwierdzenie braku powiązań z Zamawiającym Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisane
oświadczenie wg załącznika nr 2.
5. Okres realizacji: od dnia podpisania umowy – do 31 października 2018 r.
6. Badana jest cena ofertowa za realizację 1 godziny zegarowej usługi.
7.

Forma złożenia oferty:
W ramach szacowania wartości zamówienia w trybie rozeznania rynku zapraszamy do:
 uzupełnienia oferty dotyczącej świadczenia usługi przeprowadzenia kursu w zakresie
„Pracownik biurowy z obsługą komputera” (załącznik nr 1),
 przygotowanie załącznika nr 2 „Oświadczenia wykonawcy”,
 przygotowania programu kursu z podziałem na zagadnienia i godziny – przedstawianego
indywidualnie przez Wykonawcę w dowolnej formie pisemnej.
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do 3 października 2018 r. w jednej
z następujących form:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl

4. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty dot. realizacji tej usługi
[w szczególności składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu
(tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi, zapewnienie sali, wyposażenia i materiałów
szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania].
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych
ofert. Kryterium wyboru będzie:
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NAZWA KRYTERIUM

Cena brutto za 1 godzinę zegarową
RAZEM

WAGA
100 punktów (1000%)
100 punktów (100% )

1.

Kryterium nr 1 „Cena brutto za 1 godzinę” oceniane będzie jak niżej:
C min
X1 = ---------------- x 100 x 100%
Co
gdzie:
X1 - wartość punktowa ocenianego kryterium
C min - najniższa cena za godzinę ze złożonych ofert
Co - cena za godzinę ocenianej oferty
Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100 (80 %).
Ocena w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Ocena oferty:
1. Łączna waga oceny ofert wynosi 100 %.
2. Zamawiający oceni złożone oferty w oparciu o ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi
100 pkt.
4. W sytuacji, kiedy co najmniej dwóch Wykonawców złoży ofertę, która uzyska taką samą liczbę
punktów, a Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy z więcej niż jednym Wykonawcą,
zastrzega on sobie prawo wyboru uwzględniając dodatkową ofertę, przy czym oferta dodatkowa
musi być zawarta w podanej cenie. Zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, zostanie
skierowane do w/w Wykonawców drogą mailową.
5. Jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże cenę przekraczającą kwotę, jaką Zamawiające zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia
Wykonawcy do negocjacji
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo po żądania od Wykonawców dokumentów potwierdzających
określone wykształcenie, doświadczenie czy kwalifikacje potwierdzających informacje zawarte
w złożonej ofercie.
6. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy zawartej
z wybranym Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej dokumentacji.
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