Ostrowiec Św. 5 sierpnia 2019r.
Znak sprawy: ARL/10.2.1/ZO/ANRP/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
Zakup usługi przeprowadzenia i ustalenia wyników egzaminu w zawodzie BRUKARZ (9 osób) na
potrzeby projektu „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Otwarty rynek
pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku
życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) realizowanego przez Agencję Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim., zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz w przepisach odrębnych.
Planowany termin realizacji usługi: 21 sierpnia 2019r. szczegółowe godziny egzaminu zostaną
ustalone telefonicznie najpóźniej na 3 dni przed egzaminem.
W ramach niniejszej umowy Zamawiający udostępni Uczestnikom miejsce przeprowadzenia
egzaminu oraz zaopatrzy Uczestników w materiały/produkty niezbędne do prawidłowej realizacji
egzaminu
2. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Wykonawca powinien posiadać Komisje egzaminacyjną, oraz spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz w przepisach odrębnych.
3. Sposób i termin wykonywania usługi:
a) Forma zatrudnienia: Umowa zlecenia,
b) Termin i miejsce realizacji:
Planowany termin realizacji usługi: 21 sierpnia 2019r. szczegółowe godziny egzaminu zostaną
ustalone telefonicznie najpóźniej na 3 dni przed egzaminem.
W ramach niniejszej umowy Zamawiający udostępni Uczestnikom miejsce przeprowadzenia
egzaminu oraz zaopatrzy Uczestników w materiały/produkty niezbędne do prawidłowej realizacji
egzaminu
.
Zastrzega się możliwość zmiany ww. terminów za 3-dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
w każdym czasie.
4. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
5. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia.
6. Ofertę na formularzu ofertowym ( wzór - zał. nr 1 do Zaproszenia ) zawierającą cenę jednostkową
za osobę (skalkulowaną z ewentualnymi obciążeniami w zakresie podatków i ubezpieczenia
społecznego rozliczanego z części wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy/Wykonawcy ) oraz

zawierającą łączną cenę, obliczoną jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin realizowanej
usługi
prosimy przekazać w terminie do 8 sierpnia 2019 r. do godz. 7.30 na adres
sekretariat@arl.ostrowiec.pl pocztą na adres: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu
Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście do siedziby ARL Sp.
z o.o. (sekretariat). Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań ( np. cv,
kopie dyplomu, referencje zaświadczenia itp. )Zamawiający przewiduje możliwość żądania od
Wykonawcy udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów dotyczących realizowanej usługi.
7. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
8. Kryterium oceny oferty: cena 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta cenowa stanowiąca najmniejszy koszt finansowy dla
Zamawiającego.
9. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z Wykonawcami którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia.
11. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia, przyjął wymagania określone w zaproszeniu do
składania ofert, złożył stosowne oświadczenia wymagane przy realizacji projektu
współfinansowanego ze środków UE 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 ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY
Imię i Nazwisko Wykonawcy
................................................................................................................................................
Adres i nr tel. Wykonawcy
.................................................................................................................................................
Zamawiający:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 26 A
27-400 Ostrowiec Św.
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zakup usługi przeprowadzenia i ustalenia wyników
egzaminu w zawodzie BRUKARZ (9 osób) na potrzeby projektu „AKTYWNI NA RYNKU
PRACY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa X Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim., zgodnie z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017
r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz w przepisach odrębnych.
oświadczam, iż oferuję wykonanie zamówienia:
cena za jednego uczestnika usługi: .........................................................................................................zł.
słownie: ..................................................................................................................................................zł.
cena łączna za usługę: .............................................................................................................................zł.
słownie: ..................................................................................................................................................zł.
Część 2
za jedną godzinę świadczonej usługi: ....................................................................................................zł.
słownie: ..................................................................................................................................................zł.
za łączną cenę brutto: ..............................................................................................................................zł.
słownie: ..................................................................................................................................................zł.
1.
2.
3.
4.

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w
Zaproszeniu do składania ofert.
Zamówienie wykonam na zasadach i warunkach szczegółowo opisanych
w Zaproszeniu do składania ofert.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia zgodnie z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert.
W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
.............................................................
Data i podpis Oferenta

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:









administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św. tel. 41 248 03 70
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
Zaproszenia do składania ofert dla uczestników projektu „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02 Działania na rzecz
podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01
Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
(projekty konkursowe) przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania tj. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. , Zarządowi
Województwa Świętokrzyskiego (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce), pełniącemu rolę
Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach (pełniącemu
rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce)
dane będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”
oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

