Ostrowiec Św. 5 października 2016r.
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Przedmiot zamówienia:
Część 1) przeprowadzenie szkolenia w zakresie spawania metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego,
Część 2) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wózka widłowego
w ramach projektu pn: „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój
i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na część 1 i 2.
2. Sposób i termin jego wykonania:
Przeprowadzenie szkolenia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie w przedziale czasowym od dnia
28 października 2016r. do dnia 31 marca 2018r. (zastrzega się, iż termin może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego ).
Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia zostanie przekazany Wykonawcy na 7 dni przed realizacją szkolenia
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej umowy. Wzór umowy dostępny w
siedzibie Zamawiającego zostanie udostępniony Oferentowi na jego żądanie.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające im
wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym i technicznym, odpowiednim do wykonania tego
Zamówienia tj.:
1)w zakresie Części 1
a)

posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz atest Instytutu

Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy,
b)

wykonali w okresie jednego roku kalendarzowego co najmniej jedną usługę szkolenia w zakresie spawania blach i rur

spoinami pachwinowymi metodą MAG 135,
c)

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca

powinien

wykazać,

że

dysponuje

lub

będzie

dysponować

osobami:

instruktorami

zajęć

praktycznych

z kwalifikacjami i z doświadczeniem oraz instruktorami wykładowcami zajęć teoretycznych z kwalifikacjami
i doświadczeniem w szkoleniu z zakresu spawania.
2)w zakresie Części 2,
a) posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy,
b) wykonali w okresie jednego roku kalendarzowego co najmniej jedną usługę szkolenia w zakresie obsługi wózka widłowego,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca powinien
wykazać,

że

dysponuje

lub

będzie

dysponować

osobami:

instruktorami

zajęć

praktycznych

z kwalifikacjami i z doświadczeniem oraz instruktorami wykładowcami zajęć teoretycznych z kwalifikacjami
i

doświadczeniem w szkoleniu z zakresu wózka widłowego oraz że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej

1 wózkiem widłowym,
d)

posiadają

dokument

wydany

przez

Ośrodek

Doskonalenia

Kadr

nadzorowany

przez

Ministra

właściwego

ds. Gospodarki uprawniający do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie „wózki jezdniowe z
napędem silnikowym”.

5. Oferta powinna zawierać:
a) cenę brutto i netto, obliczoną jako suma zaoferowanych cen jednostkowych ze wskazaniem ceny przeszkolenia jednej osoby
(formularz – załącznik nr 1),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne,
d) zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (dot. Części 1 i 2)
oraz aktualny atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy (dot. Części 2),
e) oświadczenie, że posiada dokument wydany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez Ministra właściwego
ds. Gospodarki uprawniający do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie „wózki jezdniowe
z napędem silnikowym”. (dot. Części 2),
f) wykaz szkoleń w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 zrealizowanych w okresie
ostatniego roku kalendarzowego z podaniem ilości, dat wykonania i odbiorców (dot. Części 1), wykaz szkoleń w zakresie
obsługi wózka widłowego zrealizowanych w okresie ostatniego

roku kalendarzowego z podaniem ilości,

dat wykonania

i odbiorców, (dot. Części 2),
g) oświadczenie zawierające wykaz osób i dysponowanie potencjałem (dot. Części 1 i 2), w tym że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej 1 wózkiem widłowym (dot. Części 2),,
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku niepodpisania umowy o
dofinansowanie projektu „Kompetencje kluczem do kariery” z Instytucją Zarządzającą.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ceny świadczenia usługi Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian we
wniosku o dofinansowanie projektu „Kompetencje kluczem do kariery” przez Instytucję Zarządzającą. W w/w przypadku
z Wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe.
6. Ofertę prosimy przekazać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ) w terminie do 11 października 2016 r. godz. 08:00
pocztą lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. tj. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26 A ( sekretariat ).
7.

Cena

wskazana

w

ofercie

wyczerpuje

wszystkie

zobowiązania

Zamawiającego

wobec

Wykonawcy

z tytułu realizacji zamówienia.
8. Kryterium oceny oferty: CENA – 100 %. Zamawiający zobowiązuje się utrzymać stałą cenę wskazaną w ofercie przez
okres obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
9

Ewentualne

wyjaśnienia

uzyskać

można

kontaktując

się

z

Zamawiającym

pod

nr

telefonu

:

41 2480370

– Pani Karolina Kargulewicz – Mrozińska lub osobiście pokój nr 8, przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków realizacji
Zamówienia, z Wykonawcami, którzy złożyli identyczne oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie
właściwości podmiotowej przedmiotu Zamówienia lub z jedynym Wykonawcą, jeżeli jego oferta przekracza wysokość środków
jakie Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie.
11. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie najkorzystniejsze warunki realizacji
Zamówienia i przyjął wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
12. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w
umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z
uprzednio udzielonym zamówieniem, a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.
Prezes Zarządu
Agnieszka Rogalińska

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert znak sprawy: Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/KKK/2016/7
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1
Szkolenie spawalnicze z modułem przecinacza tlenowego
Termin:
28 października 2016r. do dnia 17 lutego 2017r. (zastrzega się, iż termin może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego )
Miejsce: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
Liczba edycji i uczestników: Jedna edycja – 10 uczestników
Liczba godzin:
Liczba godzin teorii na grupę - 33 godz., w tym 8 godzin przecinacza tlenowego ( 1 godzina lekcyjna – 45 minut)
Liczba godzin praktyki na grupę – 131 godz., w tym 11 godzin przecinacza tlenowego (1 godzina – 60 minut)
Łącznie 164 godz. (w tym 19 godzin przecinacza tlenowego)
Zobowiązania Wykonawcy:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego prowadzenia przedmiotowego kursu dla beneficjentów Zamawiającego z
uczestnikami innych szkoleń lub kursów prowadzonych przez Wykonawcę w tym samym czasie. Dla beneficjentów
Zamawiającego należy stworzyć odrębną grupę szkoleniową,
przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich dla uczestników szkolenia,
ubezpieczenia uczestników szkolenia od NNW na kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł na każdego uczestnika,
przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych – piątek godziny popołudniowe, sobota godziny przed i popołudniowe,
ferie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą realizowane na terenie ZSP w Klimontowie – sale i hale warsztatowe (zostaną
nieodpłatnie udostępnione na potrzeby realizacji zajęć),
przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
zapewnienie instruktora/ów do prowadzenia szkolenia z odpowiednimi uprawnieniami,
przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego po zakończeniu,
egzamin zewnętrzny przeprowadzony będzie zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
(przeprowadzenia egzaminu końcowego przez licencjonowanego egzaminatora Instytutu Spawalnictwa posiadającego
aktualne uprawnienia),
wydanie zaświadczeń o ukończeniu (po zdanym egzaminie spawacza - książeczka spawacza ze stosownym wpisem
przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,, certyfikaty),
wydanie

oddzielnego

zaświadczenia

o

ukończeniu

szkolenia

przecinacza

tlenowego

wraz

z wpisem do książeczki spawacza oznaczonego zgodnie z wytycznymi,
zapewnienie materiałów na zajęcia -materiały pomocnicze, oraz podręczniki do zajęć teoretycznych, które po zakończeniu
zajęć przechodzą na własność uczestnika,
zapewnienia materiałów szkoleniowych do praktycznych w tym co najmniej 5 ton blachy oraz 1 tony rur,
zapewnienia uczestnikom szkolenia odzieży ochronnej (ubranie 2- częściowe oraz obuwie ochronne) – po zakończeniu
szkolenia odzież przechodzi na własność uczestnika,

Informacja dodatkowa:
Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zobowiązuje się posiadać potwierdzenie objęcia ośrodka szkoleniowego lub
kursu spawania merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach tj. posiadać aktualny atest lub jednorazową
zgodę na przeprowadzenie kursu spawania - wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ponadto Wykonawca
zobowiązuje się spełniać pozostałe wymagania niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego prowadzonego przez
licencjonowanego egzaminatora w celu wydania uczestnikowi szkolenia certyfikatu i książeczki spawacza na podstawie
przepisów Instytutu Spawalnictw w Gliwicach.

PONADTO WYKONAWCA W RAMACH REALIZACJI SZKOLENIA JEST ZOBOWIĄZANY:
- prowadzić listy obecności uczestników szkoleń na zajęciach teoretycznych i praktycznych, której wzór
Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia. Listy obecności, o których mowa wyżej,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT/rachunkiem po zakończeniu szkolenia,
- przekazywać uczestnikom szkolenia informacje o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
- oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne poprzez umieszczenie
materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego,
- udokumentować zajęcia praktyczne i teoretyczne poprzez wykonanie zdjęć fotograficznych na szkoleniu (w
liczbie nie mniejszej niż 20 zdjęć, w tym: 5 zdjęć wykonanych na zajęciach teoretycznych oraz 15 zdjęć
wykonanych na zajęciach praktycznych) i przekazanie ich Zamawiającemu do 3 dni po zakończeniu szkolenia,
- zajęcia i egzamin muszą zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
- bieżącego telefonicznego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestników szkoleń na zajęciach, a
także za organizację i terminową realizację szkoleń,
- wyznaczenia osoby, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego.
Część 2
Szkolenie w zakresie w zakresie obsługi wózka widłowego
Termin:
1 lutego 2017r. – 31 marca 2017r. – I edycja,
1 lutego 2018r. – 31 marca 2018r. – II edycja
(zastrzega się, iż termin może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego )
Miejsce: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie– w budynku oraz placu manewrowym, poza godzinami lekcyjnymi,
w salach i placu manewrowym, które zostaną nieodpłatnie udostępnione.
Liczba edycji i uczestników: dwie edycje – 10 uczestników na każdej edycji, łącznie 20 uczestników.

W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone moduły: obsługa wózka widłowego
– zajęcia teoretyczne 52 h oraz
zajęcia praktyczne rozszerzone o wymianę butli gazowych -60 h – zajęcia praktyczne będą realizowane w ilości godzin 15 na
osobę w grupie trzyosobowej
Program zgodnie z Wytycznymi Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nadzorowanego przez Min. Gospodarki),
Łącznie: 112 godzin x 2 edycje.
Zobowiązania Wykonawcy:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego prowadzenia przedmiotowego szkolenia dla beneficjentów
Zamawiającego z uczestnikami innych szkoleń lub kursów prowadzonych przez Wykonawcę w tym samym czasie. Dla
beneficjentów Zamawiającego należy stworzyć odrębną grupę szkoleniową,
przeprowadzenia zajęć na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie zgodnie z harmonogramem
przekazanym Wykonawcy na 7 dni przed realizacją szkolenia,*
przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wytycznymi Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach,
ubezpieczenie uczestników szkolenia w zakresie NNW na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 tysięcy złotych,
zapewnienie instruktora/ów do prowadzenia szkolenia z odpowiednimi uprawnieniami ,
przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego oraz zapewnienie egzaminatora z odpowiednimi uprawnieniami,
przeprowadzenie egzaminu państwowego przez Urząd Dozoru Technicznego,(szkolenie zakończy się egzaminem
zewnętrznym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Mysłowicach – którego organizacja leży po stronie
Wykonawcy),
wydania każdemu uczestnikowi szkolenia po zakończeniu szkolenia i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego,
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w języku polskim,
wydania każdemu uczestnikowi szkolenia po zakończeniu szkolenia i po

pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego

końcowego certyfikatu UDT w języku polskim,
zapewnienie materiałów na zajęcia -materiały pomocnicze, oraz podręczniki do zajęć teoretycznych, które po zakończeniu
zajęć przechodzą na własność uczestnika,
PONADTO WYKONAWCA W RAMACH REALIZACJI KAŻDEJ EDYCJI SZKOLENIA JEST ZOBOWIĄZANY
DO:
- prowadzić listy obecności uczestników szkoleń na zajęciach teoretycznych i praktycznych, której wzór
Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia. Listy obecności, o których mowa wyżej,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT/rachunkiem po zakończeniu szkolenia,
- przekazywać uczestnikom szkolenia informacje o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
- oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne poprzez umieszczenie
materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego,

- udokumentować zajęcia praktyczne i teoretyczne poprzez wykonanie zdjęć fotograficznych na szkoleniu (w
liczbie nie mniejszej niż 20 zdjęć, w tym: 5 zdjęć wykonanych na zajęciach teoretycznych oraz 15 zdjęć
wykonanych na zajęciach praktycznych) i przekazanie ich Zamawiającemu do 3 dni po zakończeniu szkolenia,
- zajęcia i egzamin muszą zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
- bieżącego telefonicznego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestników szkoleń na zajęciach, a
także za organizację i terminową realizację szkoleń,
- wyznaczenia osoby, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego.

* Szkolenie zostanie poprzedzone badaniami z zakresu medycyny pracy oraz odpowiednimi w tym zakresie testami, których
realizacja (w tym koszty) leży po stronie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przerw wskazanych przez Zamawiającego związanych z organizacją posiłku dla
uczestników szkolenia. Koszt posiłku leży po stronie Zmawiającego.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy /ów ...........................................................................................................................
............................................................................................................................
siedziba Wykonawcy/ów
............................................................................................................................
adres Wykonawcy/ów
............................................................................................................................
nr tel. i faksu ............................................................................................................................
Zamawiający:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel: 41-248 03 70
fax: 41-248 03 70
www.arl.ostrowiec.pl
arl@arl.ostrowiec.pl
Zaproszenia
pn.: „WYKONYWANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ
polegającej na:
Część 1) przeprowadzeniu szkolenia w zakresie spawania metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego,
Część 2) przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi wózka widłowego
w ramach projektu pn: „Kompetencje kluczem do kariery”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój
i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie zamówienia:
W ramach Części: …………………………………
Część 1.
Za łączną kwotę brutto: …............................................................zł
słownie…............................................................................................................ zł
w tym łączna kwota netto: …..............................................................................zł
słownie….............................................................................................................zł
kwota przeszkolenia jednej osoby brutto: ……………………………………………....................zł
słownie…............................................................................................................ zł
kwota przeszkolenia jednej osoby netto: ………………………………………………….................zł
słownie…............................................................................................................ zł
Część 2.
Za łączną kwotę brutto: …............................................................zł
słownie…............................................................................................................ zł
w tym łączna kwota netto: …..............................................................................zł
słownie….............................................................................................................zł
kwota przeszkolenia jednej osoby brutto: ……………………………………………....................zł
słownie…............................................................................................................ zł

kwota przeszkolenia jednej osoby netto: ………………………………………………….................zł
słownie…............................................................................................................ zł
1. Zamówienie wykonamy zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego harmonogramem w okresie od …………… –
………………….. na zasadach i warunkach szczegółowo opisanych w Zaproszeniu do składania ofert.
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z
postanowieniami Zaproszenia do składania ofert .
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
5. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…...................................................................................
(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych
lub upoważnionej przez Wykonawcę)
…............................................
(miejscowość, data)

