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Ustka, dnia  20.12.2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/CIS/2016 

Zamawiający:  

Centrum Integracji Społecznej w Ustce 

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka 
 

I. Przedmiot  zamówienia:  
PRZEPROWADZENIE KURSÓW/SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW/CZEK  
PROJEKTU „POSTAW NA PRACĘ”. 

Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

II. Istotne warunki zamówienia:   
1. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2017 – maj 2017 
2. Przeprowadzenie kursów: 

 Opiekun środowiskowy/osoby starszej i niepełnosprawnej – 2 os. 

 Kurs w zakresie budownictwa - murarz – tynkarz/ glazurnik – posadzkarz/ 
wykończenie wnętrz/brukarz- 1 os. 

 Pilarz/drwal – 1 os. 

 Obsługa wózków jezdniowych – 1os. 

 Uprawnienia elektryczne do 1 KW- 1 os. 
 

3. Miejsce odbywania kursów: Ustka, Słupsk lub inne po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

4. Czas trwania kursu min.60h 
5.  Ukończone kursy/szkolenia potwierdzone powinny zostać odpowiednimi 

dokumentami:  zaświadczenia/certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające 
uprawnienia -legitymacja itp. 

III. Firma/ośrodek szkolący powinien zapewnić uczestnikom/czkom: 
a) Materiały szkoleniowe, dydaktyczne, w tym niezbędne podręczniki, skrypty 

szkoleniowe,   artykuły piśmiennicze, itp. 
b) Odzież, obuwie ochronne - jeśli wymagane, 
c) badania lekarskie, gdy dla uczestnictwa w kursie ich przeprowadzenie jest konieczne, 
d) Sprzęt, narzędzia niezbędne do zrealizowania kursu, 
e) Poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, napój - woda gazowana, niegazowana), a w 

przypadku zajęć 6-godzinnych i więcej – należy zapewnić obiad 
f) Certyfikat  i dokument potwierdzający uprawnienia  (legitymacja- jeżeli dotyczy)  
g) Egzamin końcowy, 
h) Ubezpieczenie NNW 

IV. Oferent powinien uwzględnić w kosztach przygotowanie dokumentów, które wymaga  
Zamawiający na etapie realizacji i po zakończeniu kursu/szkolenia: 
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a) Harmonogram i program kursu/szkolenia, 
b) Dokumentację- listy obecności, dziennik zajęć, pokwitowania odbioru: materiałów  

szkoleniowych, posiłku, poczęstunku, zaświadczeń/ certyfikatów itd. (oryginały lub 
kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

c) Zaświadczenie/certyfikat/świadectwo opatrzone logotypami i/lub dokument 
potwierdzający uprawnienia - legitymacja (kserokopia dla Zamawiającego), 

d) Dokumentację fotograficzną z realizacji kursu/szkolenia na płycie CD, 
e) Protokół z egzaminu (kserokopia), 
f) Wzór materiałów dydaktycznych (skryptu, podręcznika, prezentacji itp. - oryginał lub 

kserokopia)  
g) Polisa ubezpieczeniowa (kserokopia) potwierdzająca ubezpieczenie uczestnika/czki 

podczas  kursu. 
 

V.  Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania wszystkich dokumentów związanych z 
przygotowaniem i zorganizowaniem ww. działań zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 -2020. 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- zmian rozpoczęcia realizacji zamówienia, jeżeli występują przyczyny od niego niezależne, 
nieznane w  chwili publikowania zapytania ofertowego, 
- nie wyłonienia żadnego z wykonawców bez podawania uzasadnienia, 
- przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku tej samej liczby punktów 
- zmiany ilości osób kierowanych na kurs 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) O udzielenie Zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy - weryfikowany na etapie oceny formalnej; 
b) dysponują pracownikami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonej czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania tego warunku 
zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu o zamówienie publiczne- art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 - 
2Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) -zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do zapytania ofertowego. 

c) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia, 
Ocena spełniania tego warunków zostanie dokonana na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o  zamówienie publiczne -art. 22 ust. 1 oraz o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o  
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których mowa w art. 24  ust.  1-2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz.2164) -zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia: 
„Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne -art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia z po-stępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) -zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne -art. 22 ust. 1 oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1-2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) -

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 

2) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo 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, w szczególności przez: 

a)uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)pozostawanie 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. Ocena spełniania tego warunku zostanie 
dokonana na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
3) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału określonych w punkcie 1 i 2 zostaną 
wykluczeni z udziału w postępowaniu. 

 
VIII. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi po otrzymaniu faktury/rachunku przez 

Zamawiającego. 

IX. Sposób przygotowania oferty. 

Oferta powinna posiadać i spełniać następujące warunki: 

1. Oferta- formularz 
2. Ramowy program kursu/szkolenia z uwzględnieniem rozkładu godzinowego 
3. Ilość godzin kursu/szkolenia w podziale na teorię i praktykę 
4. Informację, jakie dokumenty oferent wymaga od Zamawiającego na etapie 

rozpoczęcia i realizacji kursów/szkoleń. 
 

5. Sposób przygotowania oferty. 
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Oferta winna być sporządzona na załączonym druku  (na każdy kurs/szkolenie na oddzielnych  
drukach). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 
upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub  pocztą na 
kopercie należy umieścić napis „Kurs zawodowe w CIS”. 
 
X. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy w terminie do 16 stycznia 2017r. osobiście u Zamawiającego, pocztą 
na adres Centrum Integracji Społecznej w Ustce, 76-270 Ustka ul. . Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 5, 

XI. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. 

X. Kryterium wyboru oferty: 

Lp. Kryterium przy ocenie 

zajęć grupowych 

Waga  Oznaczenie/skrót 

1)  cena 80% C 

2)  Program  20% P 

 

1) CENA:  

a) cena usługi: można uzyskać maks. 80 punktów 

b) ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z 

następującym wzorem: 

C=(Cn / Cob) x 100 x waga % 

Cn- cena najniższa z oferowanych  

Cob- cena oferty badanej 

Waga %- waga kryterium (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt, co da wynik punktowy w kryterium C) 

 

2) PROGRAM: 

a) maksymalna liczba punktów w kryterium P- 20 punktów; 

W ramach tego kryterium zastosowane będą do oceny ofert następujące podkryteria:  

Nazwa podkryterium Liczba punktów 

przyporządkowana do 
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danego podkryterium 

Tematyka zajęć- adekwatność tych tematów 

do specyfiki kursu, grupy docelowej 

1-10 pkt 

Zaproponowany podział godzinowy i 

tematyczny 

1-10 pkt 

* Ostateczna liczba punktów przyznanych w ramach powyższego kryterium będzie stanowiła 

średnią łącznej liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków zespołu do oceny 

ofert 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów uzyskanych w poszczególnych w/w kryteriach. Wszystkie 

obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

8. Osoba do kontaktu Kamila Kieraś –koordynator projektu, tel. 59 7260604 
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zał. nr 1 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Centrum Integracji Społecznej w Ustce 
ul. Kard. Wyszyńskiego 5, 
76-270 Ustka 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:        ………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy:    ………………………………………………………………………………… 

NIP:                ………………………………………………………………………………. 

REGON:              …………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:                         ………………………………………………………..………………………. 

Numer faksu:               ………………………………………………………………………………….  

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn.20.12.2016 dot. kursu/ szkolenia oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę:…………………………………………………………………… 

(brutto) za osobę* 

Łączna wartość zamówienia ………………………………………………………………………………………..  

Jednocześnie oświadczamy, że: 

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 

…………………………………….    ……………………………………………….. 

Miejscowość, data Podpis osób uprawnionych do składania  oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

 

*niepotrzebne skreślić 
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zał. nr 2 

...................... ................. dnia,......................                                                   

 

  ………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                           OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z 

późniejszymi zmianami) w związku z zapytaniem ofertowym na zadania pn.: 

przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych  w ramach projektu pn. „POSTAW NA 

PRACĘ” dla uczestników zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka 

Oświadczam/ oświadczamy*, że spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1. Posiadania, wymaganych przepisami prawa, uprawnień do wykonywania działalności 

lub czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

oaz nie podlegam/ podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1-2 Prawa zamówień publicznych. 

 

 

………………, dnia ……... ……………… roku    

 

 


