Ostrowiec Św. 1 października 2020 r.
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/9
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Opis usługi:
Studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej dla uczestników Projektu „BĄDŹ
ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie
RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
Szczegółowy opis usługi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1) Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty uprawnione do prowadzenia studiów
podyplomowych na kierunku określonym w niniejszym Zaproszeniu, zgodnie z ustawą z dnia
20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2) Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym
Zapytania.

Załącznik nr 2 do niniejszego

3) Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
a)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta lub zaświadczenie
o wpisie na listę uczelni publicznych lub niepublicznych;

b)

Dokument potwierdzający prowadzenie kształcenia na kierunku i w zakresie objętym
zamówieniem;

c)

Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę 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 zajęć.

3. Sposób i termin wykonywania usługi:
Studia podyplomowe "Grafika komputerowa"
• Liczba godzin (minimum): 265
• Termin realizacji: : październik 2020 – VI 2021 w terminach ustalonych z Zamawiającym

• Liczba osób: 2
• dopuszcza się możliwość kształcenia na odległość (on-line)
W wyjątkowych wypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji
studiów.
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 (załącznik nr 2) prosimy przekazać na następujący adres poczty
elektronicznej: sekreteriat@arl.ostrowiec.pl, lub pisemnie albo osobiście na adres: Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
w terminie do 9 października 2020 r. do godz. 9:00. Do oferty należy załączyć oświadczenia
Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań.
7. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
8. Kryterium oceny oferty: cena 100 %.
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 wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
identyczne oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej
przedmiotu Zamówienia lub z jednym 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, przyjął wymagania określone w zaproszeniu
do składania ofert, złożył stosowne oświadczenie o dysponowaniu czasem niezbędnym
do prawidłowego i efektywnego wykonania usługi, oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych
osobowych, do których uzyska on dostęp w związku z zatrudnieniem przy realizacji zamówienia oraz
zgodził sięna 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
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

Załącznik nr 2
Formularz ofertowy
Nazwa uczelni………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………
Nr NIP ……………..………………………
Adres e-mail ...................................................
Tel: ………………………………………….
Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert z dnia 01.10.2020 r., znak sprawy:
ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/9, w celu zawarcia umowy składam niniejszą ofertę.
1. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia na
następujących warunkach:
a) cena brutto za 1 osobę (koszt organizacji i przeprowadzenia studiów
podyplomowych): ………………………. zł brutto; łączna cena brutto za dwie osoby
(koszt organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych):…………………..…
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)

