Projekt, pn. ”Zadbaj o swoją przyszłość”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Koniecpol, dn. 6 maja 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26
42-230 Koniecpol

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO, W RAMACH
ROZEZNANIA RYNKU

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

„Organizacja oraz przeprowadzenie kursu operator koparko-ładowarek”
w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu projektu
pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
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Informacja o ogłoszeniu
 Nazwa projektu

„Zadbaj o swoją przyszłość”
 Tytuł zamówienia
„Organizacja oraz przeprowadzenie kursu: operator koparko-ładowarek”
 Nazwa zamawiającego (beneficjenta)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26
42-230 Koniecpol
Tel./fax. 34 35 51 839
E –mail: zspwkoniecpolu.projekt@gmail.com
 Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 maja 2019 r. do godz. 10.00
w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Armii Krajowej 26, 42 – 230 Koniecpol
w kopercie opisanej: „Organizacja oraz przeprowadzenie kursu: operator koparkoładowarek”
Oferty zostaną otwarte komisyjnie i rozpatrzone w dniu 16 maja 2019 r.
 Opis sposobu przygotowania oferty
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
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 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa
złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym
tłumaczeniem na język polski.
 Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie
kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz
każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione.
 Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
 Cena ofertowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz
opisem przedmiotu zamówienia.
 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym Zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
 W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
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podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także
stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego,
zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku
akcyzowym, należy do Wykonawcy.
 Cena brutto oferty, określona w Formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).

Na ofertę składają się następujące dokumenty:


Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.



Oświadczenia

i

dokumenty

potwierdzające

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3).


Wzór zaświadczenia, jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu kursu.



Dokument potwierdzający, że instytucja szkoleniowa jest uprawniona do prowadzenia

kursu operator koparko-ładowarek w kl. III. Instytucja szkoleniowa musi posiadać dokument
stwierdzający, że uzyskała ona uprawnienia do prowadzenia kursów operator koparkoładowarek w kl. III w oparciu o program szkoleniowy opracowany lub zatwierdzony przez
jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. nr 118, poz. 1236
z późn. zm.), np. w oparciu o ramowy program „Operatora koparko-ładowarki wszystkie typy
klasa III” zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie lub równorzędny;


Dokument potwierdzający, że instytucja szkoleniowa jest placówką lub ośrodkiem

szkoleniowym. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o wpisie
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
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Wykonawca wykaże, że dysponuje specjalistami prowadzącymi zajęcia, którzy

posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia zajęć powierzonych im
przez

Wykonawcę.

Zamawiający

na

potwierdzenie

spełnienia

warunku

udziału

w postępowaniu wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca.



Program szkolenia na 134 godz.



Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa Pełnomocnik.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub
„WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR.....”
Zmiany zostaną dołączone do oferty.
 Kontakt w sprawie ogłoszenia:
e-mail: zspwkoniecpolu.projekt@gmail.com



1.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie kursu operator
koparko - ładowarek w zakresie III klasy uprawnień.
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Szkolenie przeznaczone jest dla 14 uczestników projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.
Zamówienie ma być zrealizowane w dwóch turach po 7 uczestników w każdej turze.
2.

Termin szkolenia: I tura (7 uczestników) wrzesień-październik 2019 r., II tura
(7 uczestników) wrzesień-październik 2020 r.

3.

Szkolenie powinno być przeprowadzone na podstawie następujących aktów prawnych:
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263
z późn. zm.),
– Zarządzenia Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego z dnia 18 października 2001 r. – Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn
IMBiGS w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń
technicznych

do

robót

ziemnych,

budowlanych

i

drogowych,

– Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.),
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie
upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania
kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185 z późn. zm. ).
4.

Uczestnik po zakończonym kursie otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego
ukończenie.

Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
zawiera:
1) numer z rejestru;
2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca
numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;
4) formę i nazwę szkolenia;
5) okres trwania szkolenia;
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6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie
szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji;
7) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;
8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;
9) logotyp projektu.
Otrzymany po szkoleniu dokument będzie potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji

5.

rozumianych jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy
właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone
standardy.
Szkolenie zakończy się egzaminem, którego koszt Wykonawca wlicza w cenę

6.

kursu. Koszty kursu i egzaminu stanowią osobną pozycję na formularzu ofertowym i
na fakturze za wykonaną usługę (ewentualne koszty egzaminów poprawkowych
Zamawiający i Wykonawca nie finansuje). Egzamin musi być przeprowadzony w ostatnim
dniu szkolenia lub dzień po jego zakończeniu. Po zdaniu egzaminu przed Komisją
Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
- IMBiGS, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora
koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień, w tym subskrypcję uzyskanego
uprawnienia w języku angielskim.
Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć na szkoleniu, skieruje uczestników szkolenia

7.

do wykonania badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności do uczestnictwa
w szkoleniu. Koszt badań pokrywa Zamawiający.
Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do ubezpieczenia od

8.

następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany uczestnika w szkoleniu w sytuacjach

9.

niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Sytuacją taką może być np. nie przejście przez uczestnika badań lekarskich. O zaistniałej
sytuacji Zamawiający pisemnie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę.
10.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędą się w Częstochowie. Zajęcia praktyczne mogą

odbywać się poza Częstochową, jednakże w takim przypadku Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia w cenie kursu transportu dla uczestników szkolenia na zajęcia
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praktyczne. Przy czym Zamawiający zastrzega, że odległość do miejsca zajęć
praktycznych nie może być większa niż 50 km od Częstochowy.
11.

Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze 134 godzin

przypadających na każdego uczestnika szkolenia.
12.

Program kursu powinien być realizowany zgodnie z programem nauczania

opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę niezwiązaną z zakresem szkolenia.
Program szkolenia zawiera:
1) nazwę szkolenia;
2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
4) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy,
umiejętności

i kompetencji społecznych;

5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem,
w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;
6) opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
8) przewidziane sprawdziany i egzaminy.
13.

Szkolenie będzie się odbywało w dni robocze w wymiarze nieprzekraczającym 10

godzin roboczych dziennie i kończyło się najpóźniej o godzinie 20:00 pod warunkiem, że
uczestnik szkolenia ma możliwość powrotu do miejsca zamieszkania komunikacją
publiczną. Jeżeli możliwość taka nie zachodzi szkolenie musi zakończyć się odpowiednio
wcześniej, tak aby uczestnik mógł powrócić do domu ostatnim środkiem komunikacji
publicznej w danym dniu.
14.

W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do:

 prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 wydania zaświadczenia w języku polskim,
 uczestnik szkolenia po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją
Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
- IMBiGS, otrzyma stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki
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w zakresie III klasy uprawnień, w tym subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku
angielskim.
 zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji
szkolenia zgodnych z tematyką szkolenia,
 zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
w trakcie trwania szkolenia,
 prowadzenia odrębnej dokumentacji przebiegu szkolenia w części teoretycznej
i praktycznej stanowiącej:
 ewidencję obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
 bieżącego informowania Zamawiającego o każdej nieobecności osób objętych szkoleniem
(zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdza obecność uczestnika, w co najmniej
80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem)
 protokoły z przebiegu egzaminu,
 rejestr wydanych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie kursu oraz kserokopię
zaświadczeń/certyfikatów wydanych uczestnikom szkolenia,
 listę potwierdzającą odbiór zaświadczenia/ certyfikatu przez uczestnika szkolenia,
 przeprowadzenia szkolenia przy udziale kadry szkoleniowej wskazanej w dokumentacji
ofertowej,
 wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie informacją, kontakt
z uczestnikami oraz zamawiającym i organizacje szkolenia (koordynatora organizacyjnego
- opiekuna),
 przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym
harmonogramem zawierającym: poszczególne dni szkolenia z planem godzinowym zajęć,
tematyką i osobą prowadzącą,
 zapewnienia instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu we
wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, w tym dokumenty elektroniczne
przez cały okres ich przechowywania,
 udokumentowania zdjęciami prowadzonych zajęć;
 stosowania na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach dla uczestników szkolenia, jak
również na dokumentacji szkolenia trzech podstawowych logotypów: flaga Unii
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Europejskiej, znak Funduszy Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne województwa
śląskiego wg wzoru:

 oznaczenia pomieszczenia, w którym prowadzone są zajęcia poprzez wywieszenie plakatu
zawierającego trzy podstawowe logotypy: flagę Unii Europejskiej, znak Funduszy
Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne województwa śląskiego, a także informację
o realizacji projektu.
Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przedłożonym po wyborze oferty oraz
ustalonym z Zamawiającym i zaakceptowanym programem szkolenia oraz harmonogramem
zawierającym: poszczególne dni szkolenia z planem godzinowym zajęć, tematyką i osobą
prowadzącą.
Uwaga!!!
Wykonawca wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia w/w
dokumentów (program szkolenia oraz harmonogram) w terminie siedmiu dni roboczych od
otrzymania

informacji

o

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

do

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.
15.

Załączniki



Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy



Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych



Załącznik nr 4 – Wzór umowy



Ocena oferty
 Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium ceny:
Cena – 100%
Sposób oceny:
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a) Oceny ofert będzie dokonywała komisja ofertowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie
podlegało spełnienie warunków formalnych.
b) Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.
c) W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, o tej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny
pierwotnej.
d) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez
nich ofert.


Wykluczenia

Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania

kapitałowe

lub

osobowe

rozumie

się

wzajemne

powiązania

między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy PZP z dnia 29 stycznia
2004 r.
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Potwierdzeniem niepodleganiu wykluczeniu jest złożenie dwóch oświadczeń wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
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