Ostrowiec w. 14 lipca 2020 r.
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/6
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego warto

nie przekracza wyra onej

w złotych równowarto ci kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
realizacja usługi edukacyjnej polegaj cej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu studiów
podyplomowych na potrzeby projektu „B D ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie
zawodowe w Ostrowcu wi tokrzyskim” współfinansowanego ze rodków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, O priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społecze stwo, Działanie
RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jako szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jako ci kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
Uczestnikami usługi b d nauczyciele wybranych szkół zawodowych w Ostrowcu w.
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo składania ofert cz ciowych na zadania okre lone poni ej.
1 : ZAKUP 1 MIEJSCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU
CZ
"Wycena nieruchomo ci"
CZ
2 : ZAKUP 2 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU
"Grafika komputerowa"
Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał cznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Wymagania dotycz ce Wykonawcy:
1)Warunki udziału w post powaniu:
a)

Do udziału w post powaniu uprawnione s podmioty wykonuj ce zadania
publicznych lub niepublicznych szkół wy szych, uprawnione do przeprowadzenia
studiów podyplomowych w kierunku okre lonym w cz ci post powania, do której
Oferent składa ofert , na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 18 lipca 2018r.
Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce .

b)

Oferent musi posiada uprawnienia do prowadzenia działalno ci w zakresie
przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
o szkolnictwie wy szym i nauce oraz by uprawnionym zgodnie ww. ustaw do
prowadzenia studiów podyplomowych w kierunku okre lonym w cz ci
post powania, do której Oferent składa ofert .

c)

Zamawiaj cy dokona oceny spełniania warunków udziału w post powaniu na
podstawie o wiadcze i dokumentów, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

2)Oferent składa ofert na wzorze zawartym w zał czniku nr 2 do niniejszego zapytania.
3)Oferent jest zobowi zany do zło enia wraz z ofert nast puj cych o wiadcze i dokumentów:
a)

Aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub ewidencji Oferenta lub za wiadczenie
o wpisie na list uczelni publicznych lub niepublicznych;

b)

Dokument potwierdzaj cy prowadzenie kształcenia na kierunku i w zakresie obj tym
zamówieniem;

c)

Dokumenty potwierdzaj ce uprawnienie osób podpisuj cych ofert do jej podpisania,
o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

d)

Ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego;

e)

Ramowy harmonogram realizacji studiów ze wskazaniem terminów i miejsca
realizacji zaj .

Zamawiaj cy informuje, i przedło enie ww. dokumentów b dzie oceniane odr bnie dla ka dej z
cz ci post powania.
3. Sposób i termin wykonywania usługi:
Studia podyplomowe "Wycena nieruchomo ci"
• Liczba godzin: 286
• Termin realizacji: VIII 2020 – VI 2021 w terminach ustalonych z Zamawiaj cym
• Liczba osób: 1
• Miejsce realizacji: Miejsce realizacji: do 200 km od Ostrowca wi tokrzyskiego, dopuszcza si
mo liwo kształcenia na odległo (on-line)
Studia podyplomowe "Grafika komputerowa"
• Liczba godzin: 265
• Termin realizacji: : VIII 2020 – VI 2021 w terminach ustalonych z Zamawiaj cym
• Liczba osób: 2
• Miejsce realizacji: do 200 km od Ostrowca wi tokrzyskiego, dopuszcza si mo liwo
kształcenia na odległo (on-line)
W wyj tkowych wypadkach Zamawiaj cy przewiduje mo liwo zmiany terminu realizacji studiów.
Zamawiaj cy zastrzega mo liwo
uniewa nienia post powania bez podania przyczyny
w ka dym czasie.
4. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na pi mie standardowej
umowy.
Wzór umowy dost pny w siedzibie Zamawiaj cego zostanie udost pniony Oferentowi na jego
danie.
5. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do Wykonawców, którzy posiadaj uprawnienia
i kwalifikacje, umo liwiaj ce im wykonanie w/w zamówienia.
6. Ofert na formularzu ofertowym ( wzór - zał. nr 2 do Zaproszenia ) zawieraj c cen dla ka dej
cz ci (skalkulowan z ewentualnymi obci eniami w zakresie podatków i ubezpieczenia społecznego
rozliczanego z cz ci wynagrodzenia nale nego Wykonawcy ) prosimy przekaza na pi mie lub za
po rednictwem poczty elektronicznej w terminie do 24 lipca 2020 r. do godz. 8:00 na adres: Agencja
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu w. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec
wi tokrzyski lub osobi cie do siedziby ARL Sp. z o.o. (sekretariat). Do oferty nale y zał czy
o wiadczenia Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzaj ce spełnianie wymaga .
7. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowi zania Zamawiaj cego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
8. Kryterium oceny oferty: cena 100 %.
Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta cenowa stanowi ca najmniejszy koszt finansowy dla
Zamawiaj cego. Zamawiaj cy ustali całkowity koszt usługi Wykonawcy w oparciu o ofert cenow
Wykonawcy.

Załącznik nr 1
Studia podyplomowe "Wycena nieruchomości"
• Zakres:
− Cel studiów podyplomowych: Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu prawnych,
ekonomicznych i technicznych aspektów obrotu nieruchomościami oraz metod dokonywania
ich wyceny..
− Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 czerwca
2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w
zakresie wyceny nieruchomości.
− Absolwenci tych studiów będą mogli przystąpić do dalszych działań, wymaganych przy
ubieganiu się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego,
− Absolwenci na zakończenie otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
− Zakres tematyczny:
o Podstawy wiedzy z zakresu prawa (cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego i
spadkowego, spółdzielczego)
o Podstawy wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego
o Gospodarka przestrzenna
o Gospodarka nieruchomościami
o Podstawy wiedzy ekonomicznej (rynek nieruchomości, efektywność inwestycji, elementy
finansów, bankowości, matematyki finansowej i rachunkowości)
o Podstawy techniki budowlanej (elementy technologii budowlanych, procesów
inwestycyjnych, kosztorysowania i eksploatacji nieruchomości)
o Wycena nieruchomości (prawne, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty
wyceny nieruchomości z uwzględnieniem ich położenia, przeznaczenia i wyposażenia)
o Eksploatacja nieruchomości (pośrednictwo w obrocie, zarządzanie, doradztwo rynkowe)
Studia podyplomowe "Grafika komputerowa"
• Zakres:
− Cel studiów podyplomowych: uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych w zakresie grafiki, multimediów, projektowania stron WWW, oraz Internetu.
− Absolwenci na zakończenie otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
− Zakres tematyczny:
o Administracja serwerami internetowymi (+ MS Windows 2012 Server)
o Animacja komputerowa
o Grafika komputerowa 3D (AutoCAD, Blender)
o Grafika multimedialna (Adobe Premiere)
o Grafika prezentacyjna
o Grafika rastrowa 2D (Corel Photo Paint, Gimp)
o Grafika wektorowa 2D (Corel Draw, Inscape, OO Draw)
o Projektowanie dynamicznych stron WWW (Adobe Flash)
o Projektowanie dynamicznych stron WWW (PHP, SQL)
o Projektowanie statycznych stron WWW
o Projekty DTP
o Systemy Zarządzania Treścią – Web CMS
o Techniki obróbki sygnału telewizyjnego

Formularz ofertowy załącznik nr 2
Pełne dane adresowe Wykonawcy:
Nazwa(firma)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Siedziba…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Nr telefonu/nr faksu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
Adres……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………
…………………..
Nr NIP
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. e-mail
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert z dnia 14 lipca 2020 r., znak sprawy:
ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/6, w celu zawarcia umowy składam niniejszą ofertę.
1. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia na
następujących warunkach:
a) cena za zadanie 1 dla 1 osoby (koszt organizacji i przeprowadzenia studiów
podyplomowych) wynosi ……………………………..zł brutto,
b) cena za zadanie 2 (koszt organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych
dla 2óch osób) wynosi ……………………………..zł brutto,
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Zobowiązuję się, że zaoferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia
nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.
4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania
ofert.
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych we wzorze Umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
6. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.
7. Załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego są:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) Program studiów podyplomowych i szkoleń;
3) ………………………………………………………………….
………………………………, dnia …………………… 2020 r.
……………………………………………
…………………………
(podpis osoby uprawnionej)

