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Myszków, dn. 18.02.2014r.

Nr ZS2.271.1.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków 

zwraca  się  z  zapytaniem  ofertowym  dot. przeprowadzenia  specjalistycznych  zajęć 

zawodowych pn. „Praktyczne aspekty realizacji  zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu 

HCCAP w zakładzie” w ramach projektu pt. „Inwestycja w przyszłość” Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i  kompetencji  w regionie,  Działanie  9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości 

szkolnictwa  zawodowego  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013, 

finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot  zamówienia  finansowany  jest  przez  Unię  Europejską  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  projektu  pn.  „Inwestycja 

w przyszłość”  Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w regionie, 

Działanie  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, finansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Przedmiotem  zamówienia  jest  przeprowadzenie  specjalistycznych  zajęć 

zawodowych pn. „Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania 

systemu HCCAP w zakładzie” w ramach projektu  pt. „Inwestycja  w przyszłość” 

Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w regionie,  Działanie  9.2 

Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, finansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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3. Zajęcia odbędą się w okresie 28 dni od daty podpisania umowy. 

4. W zajęciach udział weźmie 5 uczestników z Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja 

w Myszkowie  –  lista  osób zostanie  dostarczona  Wykonawcy w ciągu  3  dni  po 

podpisaniu umowy. 

5. Wymiar  godzin  zajęć: 4  godziny  (lekcyjne)  w  tygodniu  (od  poniedziałku 

do piątku).  Razem  liczba  godzin  specjalistycznych  zajęć  zawodowych  winna 

wynosić 12 godzin (lekcyjnych).

6. Materiały szkoleniowe: wykonawca  zapewni  każdemu z  uczestników materiały 

szkoleniowe związane bezpośrednio z zakresem i tematyką zajęć. Po zakończeniu 

szkolenia w/w materiały przejdą na własność uczestników. 

7. W trakcie realizacji zajęć wykonawca winien zapewnić catering (kawa, herbata, 

woda, poczęstunek). 

8. Uzyskane uprawnienia i dokumenty: Każdy uczestnik kursu otrzyma odpowiednio 

zaświadczenie o ukończeniu zajęć.

9. Miejsce przeprowadzenia zajęć: Zamawiający udostępni nieodpłatnie wykonawcy 

salę wykładową na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. 

10.  Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i w oparciu o przekazane przez 

niego  materiały będzie  realizował  działania  informacyjne  i  promocyjne  zgodne 

z „Wytycznymi  dotyczącymi  realizacji  projektów  współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki”, polegające na m. in.: oznaczeniu pomieszczeń, w których realizowany 

będą  zajęcia  plakatami  z  informacją o współfinansowaniu  projektu  ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z logo 

POKL  i  UE);  umieszczaniu  logo  i  nazwy  projektu,  logo  POKL  i  UE  oraz 

informacji  o  współfinansowaniu  projektu  z  EFS  na  dokumentach  takich  jak: 

korespondencja  dotycząca  projektu,  materiały  dydaktyczne,  listy  obecności, 

ankiety ewaluacyjne itp.

11. Wykonawca  wyda  wszystkim  uczestnikom  zajęć,  którzy  wzięli  udział 

w co najmniej 80% czasu zajęć, zaświadczenia o ukończeniu zajęć potwierdzające 

ukończenie zajęć oraz udział  w projekcie.  Na zaświadczeniach powinny zostać 
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umieszczone właściwe oznaczenia graficzne: logo i nazwy projektu, logo POKL 

i UE wraz z tekstem opisującym zaangażowanie środków UE w projekcie.

12.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  należytego  udokumentowania  zajęć 

(dzienniki  zajęć,  listy  obecności  uczestników  i  inne  dokumenty  niezbędne 

do prawidłowej dokumentacji realizacji projektu na wzorach przekazanych przez 

Zamawiającego/Koordynatora projektu).

II. Warunki udziału w postępowaniu – dot. wszystkich części:

O udzielenie  zamówienia na daną część lub części  mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy posiadają:

1) Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  wykazał  iż  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą 

kwalifikacje oraz  3-letnie  doświadczenie  w zakresie  prowadzenia  zajęć 

związanych z przedmiotem zamówienia. 

III. Sposób obliczenia ceny:

1. Cena ofertowa powinna być podana i obliczona z wykorzystaniem załącznika nr 1 do 

zapytania ofertowego (Formularz ofertowy), następująco:

1) Cena  brutto  cyfrowo  i  słownie,  wyrażona  w  złotych  polskich  w  zaokrągleniu 

do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

2. Cena brutto realizacji zajęć powinna wyrażać się iloczynem  liczby uczestników zajęć 

i ceny brutto szkolenia 1 osoby. Przy czym cena brutto szkolenia 1 osoby nie może 

ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.   

3. Cena brutto przeprowadzenia zajęć powinna obejmować wszystkie koszty związane 

z wykonaniem  przedmiotu  zamówienia,  niezbędne  dla  prawidłowego  i  pełnego 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  (koszt  trenera,  materiałów  szkoleniowych, 

cateringu).

4.  Skutki  finansowe  błędnego  obliczenia  ceny,  wynikające  z  nieuwzględnienia 

wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany wysokości składek lub podatku przez ustawodawcę w okresie 
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realizacji zamówienia,  zmianie ulegnie kwota netto wypłacana Wykonawcy.  Kwota 

brutto pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy.

6.  Przy  wyliczaniu  wartości  cen  poszczególnych  elementów  należy  ograniczyć  się 

do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra 

po przecinku jest mniejsza niż 5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, 

a jeżeli  trzecia  cyfra  po przecinku jest  równa 5 lub większa to drugą cyfrę  należy 

zaokrąglić w górę. 

  

IV. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia –  załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta  winna  być  sporządzona,  pod  rygorem nieważności,  w formie  pisemnej, 

w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę 

lub osobę do tego upoważnioną.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę  należy złożyć  w siedzibie  Zamawiającego,  tj.  w Zespole Szkół nr 2 im.  H. 

Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków w Sekretariacie do dnia do dnia 

26.02.2014r. do     godziny 12.00    lub faksem na numer 34/313 81 81  lub e-mailem na adres: 

zs2myszkow_bedusz@op.pl 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
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VI.  Kryteria oceny ofert:

Cena brutto -100%

Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 
1 punktowi, wg wzoru S=C
gdzie:
S – Suma punktów przyznanych ofercie – max. 100 punktów

C – ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) – max.  100 punktów
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 100.

Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:

Cb
CnWcC *=

                   gdzie
WC – maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto 
Cb – cena brutto oferty badanej

Za najkorzystniejszą ofertę  wybiera się ofertę,  która uzyskała  największą ilość punktów, 

biorąc  pod  uwagę  kryterium  ceny  brutto.  Wszystkie  obliczenia  zostaną  dokonane 

z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  ze  względu  na  to,  że  zostały  złożone  dwie  lub  więcej  oferty 

o takiej  samej  cenie,  zamawiający  wezwie  wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty, 

do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VII. Wybór Wykonawcy realizującego usługę:

Zamawiający  wybierze  Wykonawcę  na  podstawie  złożonych  ofert.  Zamówienie 

zostanie  udzielone  Wykonawcy,  który  spełni  warunki  udziału  w postępowaniu  (pkt  II 

zapytania ofertowego) i przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

W  przypadku  gdy  wyłoniony  wykonawca  (osoba  bezpośrednio  realizująca 

zamówienie)  jest  jednocześnie zatrudniony w innym projekcie  finansowanym w ramach 

PO KL lub  w ramach  innych  programów  NSRO zostanie  on  zobowiązany  do  złożenia 

oświadczenia  o  zatrudnieniu  w  innym  projekcie  współfinansowanym  w ramach  innych 
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programów NSRO (w tym POKL). W przypadku potwierdzenia tego faktu Wykonawca 

zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  miesięcznych  ewidencji  godzin  i  zadań 

realizowanych we wszystkich zaangażowanych projektach. 

Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy 

w  sprawie  zamówieni  publicznego,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą 

spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

VIII. Powyższe zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zespołu Szkół nr 2 im. H.   

Kołłątaja w Myszkowie  do     zawarcia umowy z     Wykonawcą.  

Załączniki:

1) Formularz ofertowy
2) Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

DYREKTOR

       mgr inż. Jerzy Bryś

                                      


