Ostrowiec Św. 5 listopada 2020r.
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/10
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, prowadzonego w trybie art.6A PZP
1. Opis przedmiotu zamówienia:
przeprowadzenie kursów dla nauczycieli na potrzeby 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).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na trzy części określone poniżej:
1)

Część 1: Kurs „AutoCAD”

2)

Część 2: Kurs gospodarka magazynowa i kontrola zapasów w praktyce

3)

Część 3: Kurs skuteczny specjalista do spraw transportu i spedycji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
2. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1) 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. w zakresie każdej z części dysponują
co najmniej jedną osobą (trenerem/instruktorem) skierowanym do realizacji przedmiotowego
zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie kursu, z wykształceniem wyższym lub zawodowym
adekwatnym do tematyki czynności wykonywanych w ramach kursu/zajęć lub
certyfikatem/zaświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie danych czynności w ramach
kursu/zajęć, oraz doświadczeniem zawodowym tj. przeprowadzeniem co najmniej jednego kursu/
zajęć z zakresu odpowiadającego czynnościom wykonywanym w ramach kursu/zajęć.
2) Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania.
3) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
a)

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b)

Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania
(np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych
dokumentów rejestrowych;

c)

oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz że nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

3. W przypadku prowadzenia kursu w formie on-line(zdalnej), Wykonawca zobowiązuje się:
1) prowadzić zajęcia w czasie rzeczywistym w formie umożliwiającej przekazanie
i utrwalenie treści określonych w programie studiów,
2) zapewnić Słuchaczowi interaktywną swobodę udziału we wszystkich zajęciach
(ćwiczenia, rozmowy na żywo, czat, testy, ankiety itd.)
3) zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające Słuchaczowi na zrealizowanie w pełni
programu studiów oraz poinstruować go o warunkach i zasad korzystania z przyjętych
rozwiązań,
4) uzyskać zgodę od Słuchacza na prowadzenie zajęć w formie online i odpowiednio
udokumentować fakt uzyskać tej zgody (np. archiwizacja korespondencji email),
5) utrwalić i przechowywać w formie wideo wszystkie zajęcia prowadzone w formie
online; na nagraniu powinien być widoczny prowadzący zajęcia który musi na to
wyrazić zgodę, nie ma konieczności utrwalania wizerunku uczestników zajęć, w tym
Słuchacza,
6) udokumentować udział Słuchacza w zajęciach, np. poprzez monitorowanie czasu
zalogowania na platformie online i wygenerowanie odpowiedniego raportu lub
uzyskanie mailowego potwierdzenia od Słuchacza o zalogowaniu się na platformę,
i sporządzanie na tej podstawie list obecności.
7) przekazać
Słuchaczowi
wszystkie
dokumenty
potwierdzające
udział
w zajęciach i ukończenie studiów.
4. Sposób i termin wykonywania usługi:
Przeprowadzenie kursów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub w odległości do 200 km
w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy (listopad 2020 r.) do dnia 31 grudnia 2020r. –
część 1 i 2, oraz od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. – część 3 (zastrzega się, iż termin może ulec
zmianie na wniosek Zamawiającego ). Szczegółowy harmonogram realizacji pozostałych kursów
zostanie przekazany Wykonawcy na 7 dni przed realizacją kursu. Dopuszcza się możliwość
kształcenia na odległość (kurs on-line). Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia
postępowania w każdym czasie
5.Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej umowy.
6. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia.
7. Ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz z załącznikami 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 13 listopada 2020 r. do godz. 09:00. Do oferty należy
załączyć oświadczenia Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań.
8. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług – usługi zwolnione
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Kryterium oceny oferty: cena 100 %.
10. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed
upływem terminu składania ofert.
11. 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.
12. 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 się na zawarcie pisemnej umowy.
13. 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
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1. Kurs AutoCAD
Cel kursu: zapoznanie uczestnika kursu z podstawowymi i zaawansowanymi poleceniami i funkcjami
programu AutoCAD. Kompleksowe poznanie środowiska CAD od podstaw aż do zaawansowanych
funkcji mające umożliwić uczestnikowi sprawne wykonywanie złożonych rysunków w wersji 2D.
Liczba osób: 1
Liczba godzin: minimum 24
Termin realizacji: XI.2020 - XII.2020 w terminach ustalonych z Zamawiającym
Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski lub max do 200km od Ostrowca Świętokrzyskiego,
dopuszcza się możliwość kształcenia na odległość (kurs on-line).

Zakres tematyczny:
- Interfejs programu AutoCAD
- Tworzenie podstawowych obiektów
- Edycja obiektów
- Wymiarowanie
- Tekst
- Blok
- Kreskowanie
- Drukowanie
Oczekiwane efekty:
Po ukończeniu kursu AutoCAD osoba będzie potrafiła sprawnie poruszać się w środowisku
graficznym programu AutoCAD, samodzielnie przygotować własne stanowisko pracy, wykonywać
podstawowe projekty 2D przy użyciu odpowiednich narzędzi do rysowania, posługiwać się
właściwymi narzędziami w celu poprawnego opisu rysunku, przygotować projekty do wydruku.
Kurs zakończony będzie uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie
kompetencji.
Część 2. Kurs Gospodarka magazynowa i kontrola
zapasów w praktyce
Cel kursu: wyposażenie uczestnika w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nowoczesnych
zasad gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami.
Liczba osób: 1
Liczba godzin: minimum 8
Termin realizacji: XI.2020 - XII.2020 w terminach ustalonych z Zamawiającym
Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski lub max do 200km od Ostrowca Świętokrzyskiego,
dopuszcza się możliwość kształcenia na odległość (kurs on-line).

Zakres tematyczny:
- Magazyny i ich funkcje w systemach logistycznych
- Infrastruktura magazynowa
- Jednostki ładunkowe
- Procesy magazynowe
- Koszty magazynowania
- Mierniki i wskaźniki zarządzania magazynem

- Zarządzanie zapasami w gospodarce magazynowej
- Kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania zakupami i dostawami
- Zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw
- Zarządzanie kontraktami z dostawcami
- Techniki analizy kosztów
- Kontrola i nadzór jakości
- Odpowiedzialność materialna pracowników przedsiębiorstwa
Oczekiwane efekty:
Skuteczne przekazanie uczestnikowi wiedzy o projektowaniu i zarządzaniu magazynami oraz
procesami magazynowymi w organizacji, ćwiczenia praktyczne umożliwią przyswojenie oraz
ugruntowanie zasad gospodarowania zapasami i realizowania procesów magazynowych. Kurs
zakończony będzie uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie kompetencji.
Część 3. Kurs Skuteczny specjalista do spraw transportu
i spedycji
Cel kursu: wyposażenie uczestnika w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania,
negocjowania i skutecznego realizowania umów w zakresie transportu i spedycji w świetle
najnowszych uregulowań prawnych i najkorzystniejszych rozwiązań umownych.
Liczba osób: 1
Liczba godzin: minimum 8
Termin realizacji: I.2021 - VI.2021 w terminach ustalonych z Zamawiającym
Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski lub max do 200km od Ostrowca Świętokrzyskiego,
dopuszcza się możliwość kształcenia na odległość (kurs on-line).

Zakres tematyczny:
- Organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie
- Zawieranie bezpiecznych umów w transporcie i spedycji
- Aktywny dobór bazy dostawy wg Incoterms® 2010 a ryzyko transportowe
- Dokumenty transportowe i ubezpieczenia w transporcie
- Studia przypadków
Oczekiwane efekty:
Skuteczne przekazanie uczestnikowi wiedzy i umiejętności posługiwania się procedurami w
transporcie, dokumentami transportowo-spedycyjnymi, radzenia sobie z różnymi problemami, doboru
przewoźników, spedytorów zleceniodawców i ich weryfikacji oraz rozstrzygania sporów
wynikających z działania rynku. Kurs zakończony będzie uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia
potwierdzającego nabycie kompetencji.

Załącznik

nr

2

do

Zaproszenia

do

składania

ofert

znak

sprawy:

Znak

sprawy:

ARL/8.5.1/ZO/BZ/2020/10

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………
Nr NIP ……………..………………………
Adres e-mail ...................................................
Tel: ………………………………………….
Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia na następujących
warunkach:
Część 1.
Za łączną kwotę brutto: …............................................................zł
słownie…............................................................................................................ zł
w tym łączna kwota netto: …..............................................................................zł
słownie….............................................................................................................zł
Część 2.
Za łączną kwotę brutto: …............................................................zł
słownie…............................................................................................................ zł
w tym łączna kwota netto: …..............................................................................zł
słownie….............................................................................................................zł
Część 3.
Za łączną kwotę brutto: …............................................................zł
słownie…............................................................................................................ zł
w tym łączna kwota netto: …..............................................................................zł
słownie….............................................................................................................zł

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania
ofert.
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
zgodnie z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert .
3. Oferta jest ważna na czas 30 dni.
4. Zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Załączam dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt 3 Zaproszenia do składania ofert.
………..…………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

