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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                              Sosnowiec, 03 października 2019r. 

w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64  

41-200 Sosnowiec  

Nr sprawy: CKZiU/ZO/ EFS/ 4/2019 

 

Zapytanie ofertowe nr CKZiU/ZO/ EFS/ 4/2019 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 zaprasza do 

złożenia ofert na wykonanie dzieła  w zakresie opracowania materiału zawierającego  analizę potrzeb 

uczniów i nauczycieli z zawodu pod kątem wykorzystania potencjału uczelni do rozszerzenia oferty 

edukacyjno-dydaktycznej. 

I. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych ze 

szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla 

zawodu technik przemysłu mody”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 – 2020,                                          

Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 

2.15 Kształcenie  i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki;                            

nr umowy POWR.02.15.00-00-2012/18-00 

Głównym celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy 

szkoły zawodowej, tj. Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU w Sosnowcu                                  

z uczelnią wyższą, tj. Politechniką Łódzką dla zawodu technik przemysłu mody w branży tekstylno-

odzieżowej.   

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Przedmiot zamówienia jest warunkiem niezbędnym do realizacji projektu „Model współpracy szkół 

zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-

odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” współfinansowanego ze środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020. 

III. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIĄCEGO  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64, 41-200 

Sosnowiec  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła w  zakresie opracowania materiału zawierającego  

analizę potrzeb uczniów i nauczycieli z zawodu pod kątem wykorzystania potencjału uczelni do 

rozszerzenia oferty edukacyjno-dydaktycznej. 
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Materiał powinien zawierać analizę potrzeb uczniów  kształcących się w zawodzie  technik przemysłu 

mody i nauczycieli uczących w branży przemysłu mody oraz potencjał uczelni wyższej, tj. Politechniki 

Łódzkiej pod kątem rozszerzenia oferty edukacyjno-dydaktycznej szkoły ( CKZIU ).  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 listopada  

2019 r. według poniższego harmonogramu realizacji. 

2. W przypadku uwag Zamawiającego do przedmiotu zamówienia, Wykonawca  

winien uwzględnić zalecenia Zamawiającego i przekazać ostateczną wersję dzieła w terminie 5 dni od 

przekazania uwag przez Zamawiającego. Uwagi Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni 

od przekazania przez Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w terminie 3 dni winien 

zaakceptować dzieło  w przypadku uwzględnienia wszystkich uwag przez Wykonawcę. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie, w wyniku wystąpienia 

nieprzewidzianych lub nieznanych przez Zamawiającego na etapie ogłoszenia zamówienia okoliczności. 

4. Odbiór dzieła nastąpi w terminie 3 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia, na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 1  do Umowy. 

5. Zamawiający przewiduje wykonywanie przedmiotu umowy poza siedzibą Zamawiającego,  

z uwzględnieniem co najmniej jednego spotkania roboczego w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający 

nie pokrywa kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego. Uzgodnienie terminu spotkania odbywa się 

za zgodą obu Stron, jednakże musi on uwzględniać prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia.  

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  

 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia;  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia. 

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  

 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia.  

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  

 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia.  

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  
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e) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani       

z Zamawiającym.  

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia.  

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)  

 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 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, 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.  

2. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                                   

o dokumenty - oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – 

spełnia / nie spełnia.  

3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie 

będą podlegały ocenie.  

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest 

dołączyć do oferty następujące dokumenty:  

1. FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);  

2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  

3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. 

(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  

4. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  

5. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).  

6. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi (Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego).  

7. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości oraz wyrażenie zgody na warunki i ustalenia określone                       

w Projekcie umowy poprzez zaparafowanie stron – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  
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VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Wszelkich informacji związanych z niniejszym zapytaniem udziela: Kierownik Projektu - Pani Anna 

Kowalska, CKZiU, email: sekretariat@ckziu.com nr tel.: 32 291 39 25  

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty Wykonawcy, który złożył już ofertę                          

w ramach niniejszego postępowania zostaną odrzucone.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną 

odrzucone.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne rodzaje usług w ramach 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.  

5. Oferta winna być złożona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę 

6. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być opatrzone 

datą i podpisane przez Wykonawcę.  

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

8.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                                        

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 

winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty (jeśli dotyczy).  

9. Oferty niekompletne (nie spełniające powyższych wymagań) nie będą rozpatrywane (zostaną przez 

Zamawiającego odrzucone).  

10. Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.  

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Oferty należy składać do dnia 11 października 2019r. do godziny 15.00 na jeden z wybranych 

sposobów:  
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- osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych w formie 

papierowej pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota 

Roweckiego 64, 41-200 Sosnowiec lub w formie skanów pod adres email: sekretariat@ckziu.com  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma data                       

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po wskazanym przez 

Zamawiającego terminie nie będą rozpatrywane (zostaną przez Zamawiającego odrzucone).  

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. Wykonawca związany jest ofertą w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Na etapie oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto za łączny koszt całego 

zamówienia.  

2. Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

3. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym uwzględniać wszystkie daniny publicznoprawne (tj. ZUS, podatki)                             

w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również podatek VAT (jeżeli dotyczy).  

4. Cena brutto podana przez wyłonionego wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała 

w całym okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,                              

do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:  

a) Cena oferty brutto – 100% (100 punktów)  

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

 

       𝑃𝑐 =
łączna wartość najtańszej oferty

łączna wartość oferty badanej
 x 100pkt x 100% 

 

Cmin/Cbad x 100pkt x 100 %  

 

Pc – przyznane punkty w kryterium „cena”  

Cmin – cena minimalna (brutto)  

Cbad – cena oferty badanej (brutto)  
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2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętego z przyznanych punktów                              

w oparciu o przedstawione kryterium i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt). 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o 

ustalone powyżej kryterium.  

XIII. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria 

wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt.2.  

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.  

3. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie protokołu odbioru dzieła (Załącznik Nr 1 

do Umowy).  

4. Płatność za właściwie wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia 

rachunku/faktury. 

5. Płatność uregulowana będzie w określonym terminie pod warunkiem posiadania środków na koncie 

Projektu - w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas 

opóźnienia.  

XIV. INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY, KTÓREJ 

DANE DOTYCZĄ.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

( zwanym dalej „RODO” ) informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 64; 41-200 Sosnowiec, adres email: 

sekretariat@ckziu.com , strona internetowa: www.ckziu.com;  

2) Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest: Anna Spas, adres poczty 

elektronicznej: a.spas@cuwsosnowiec.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a) oceny złożonych zapytań ofertowych i wyboru najkorzystniejszego,  

b) udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,  

c) realizacja i rozliczenie zamówienia,  

d) archiwizacja dokumentacji.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust.1 

lit.c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit.b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto  w zakresie 

stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją 

lub publikowane w BIP CKZiU;  
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa dot. 

archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze 

środków UE.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.  

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

Zatwierdził: 

Dyrektor CKZiU                                                                                                      Kierownik projektu  

Elżbieta Czernik                                                                                                        Anna Kowalska  

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy  

 


