Ostrowiec Św. 14 sierpnia 2018r.
Znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/6a/3
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro
1. Przedmiot zamówienia:
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. KADRY I PŁACE
w
ramach
projektu
pn:
„UMIEJĘTNOŚCI
DROGĄ
DO
SUKCESU”
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na
lata
2014-2020
Oś
8
–
Rozwój
edukacji
i
aktywne
społeczeństwo,
Poddziałanie
8.5.3
Edukacja
formalna
i
pozaformalna
osób
dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Sposób i termin jego wykonania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na Ostrowca Św. lub
Kielc w przedziale czasowym od 25 sierpnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. (zastrzega się, iż termin
może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego). Szczegółowy harmonogram realizacji kursu zostanie
przekazany Wykonawcy na 7 dni przed realizacją kursu.
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.:
a) Wykonawca spełni w.w. warunek jeśli wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia
kształcenia kursowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U. z 2017.1632 z dnia 30.08.2017r.). tj. posiada status placówki kształcenia
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego lub ośrodka dokształcania i doskonalenia
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych;
b) - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
posiada
doświadczenie
w
zrealizowaniu
co
najmniej
dwóch
szkoleń/kursów
z zakresu odpowiadającego Zadaniu, na które składa ofertę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
- dysponuje co najmniej
jedną
osobą
(trenerem szkolenia/kursu teoretycznego
i praktycznego) skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną
za prowadzenie kursu, z doświadczeniem zawodowym w zrealizowaniu co najmniej dwóch
szkoleń/kursów z zakresu odpowiadającego Zadaniu, na które składa ofertę.
5. Oferta powinna zawierać:
a) cenę brutto i netto, obliczoną jako suma zaoferowanych cen jednostkowych ze wskazaniem ceny
przeszkolenia jednej osoby – załącznik nr 1,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
c) oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz że nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – załącznik nr 2,
d) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane- załącznik nr 3.
e) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4.
f) Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia
kształcenia kursowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U. z 2017.1632 z dnia 30.08.2017r.). tj. posiada status placówki kształcenia
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego lub ośrodka dokształcania i doskonalenia
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych;
g) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi - załącznik nr 5 do SIWZ.
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ceny świadczenia usługi Wykonawcy w
przypadku wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „UMIEJĘTNOŚCI
DROGĄ DO SUKCESU” przez Instytucję Zarządzającą. W w/w przypadku z Wykonawcą
przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe.
W przypadku realizacji usługi przez podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie,
która część zadania będzie realizowana przez podwykonawców.
6. Ofertę prosimy przekazać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ) w terminie do 17 sierpnia
2018 r. godz. 10:00 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 34, 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

