Poznań, 20.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ZADANIA 1: SZKOLENIE KOMPUTEROWE (TIK) 09.2016-11.2017
W RAMACH PROJEKTU
„KOMPETENCJE CYFROWE SZANSĄ NA RYNKU PRACY”

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Na podstawie realizacji projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe szansą na rynku pracy”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
RPZP.08.00.00 Edukacja, Działania RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o
niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania
technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.

zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sali na szkolenia komputerowe
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

1. Zamawiający:
Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra
Ul. Św. Wojciech 22/24 m.7
61-749 Poznań

2. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali na szkolenia komputerowe
w ramach projektu:
„Kompetencje cyfrowe szansą na rynku pracy” Zadanie 1 – Szkolenie komputerowe (TIK)
09.2016-11.2017

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wynajmu sali komputerowej w celu przeprowadzenia szkolenia komputerowego
dla 140 osób, które podzielone zostaną na 14 grup (10 osób w grupie). Szkolenie będzie miało 7
edycji, w każdej udział wezmą dwie grupy. Każda z edycji odbędzie się w terminie: I.09-11.2016
II.11.2016-01.2017 II.01-03.2017 IV.03-05.2017 V.05-07.2017 VI.07-09.2017 VII 09-11.2017
Łącznie: 120godzin/grupa x 7grup = 840 godzin. Termin wynajmu: w robocze dni tygodnia i
weekendy (w zależności od potrzeb uczestników projektu).

3. Informacje ogólne:
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria dostępu:
1) Wynajmują sale z wyposażeniem komputerowym i dostępem do Internetu,

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostępem do światła dziennego (z
możliwością zaciemnienia - rolety), wyposażone w tablicę suchościeralna wraz z
markerami, komfortowym ustawieniem rzutnika (zamontowany pod sufitem), wyposażone

w stałe łącze internetowe, WiFi, możliwością zmiany ustawienia sali, możliwością
zamykania sali na klucz
2)

1

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

4. Termin realizacji zamówienia:
Usługi, o których mowa w pkt. 2 realizowane będą w okresie 01.09.2016 r.– 30.11.2017 r.

5. Miejsce realizacji usług:
Miejsce realizacji projektu: Województwo Zachodniopomorskie.

6. Kryterium oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z
późniejszymi zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu
cytowanej wyżej ustawy i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 tejże
ustawy. O wynikach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich
Oferentów

drogą

mailową

niezwłocznie

po

zakończeniu

postępowania.

Ponadto

wyniki

rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego zostaną opublikowane na stronie internetowej
zamawiającego www.dsig.pl w terminie do 7 dni od zakończenia postępowania.

7. Kryterium oceny ofert.
a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:
Cena: waga kryterium – 100%
C - cena
C = (C min./ C ofer). x 100 pkt.
gdzie:
C min - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C ofer. – zaoferowana w formularzu ofertowym cena.

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

b) Spełnianie kryteriów dostępu wymienionych w pkt 3.

8. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2) Oferta winna być podpisana.
3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto.
5) Ponadto oferta powinna zawierać Portfolio Oferenta, na podstawie którego Zamawiający
będzie mógł określić poziom kompetencji i doświadczenie zawodowe.
6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.
7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

9. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
Krzysztof Bondyra, ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 61-749 Poznań. Oferty wysyłane drogą mailową nie
będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2016 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego
dnia w siedzibie Zamawiającego: ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 61-749 Poznań. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze
oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

10. Uwagi dodatkowe:
a)

Przedmiot zamówienia jest dziełem w rozumieniu praw autorskich, a Wykonawca
przekaże autorskie prawa majątkowe i pokrewne do dzieła w rozumieniu Ustawy z dn. 4
lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych na rzecz Zamawiającego.

b)

Z wyłonionym Oferentem zostanie podpisana umowa o dzieło.

........................................................
(data i podpis Zamawiającego)

Załączniki:
1. Wzór ofert
2. Potwierdzenie otrzymania oferty

