Gdańsk, dn. 19.03.2019r.
ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
NIP: 583-25-58-844, REGON: 191627386
www.wsb.pl/gdansk - tel. 58 522 70 00

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku w związku z realizacją projektu „Szkolenia IT oraz językowe –
prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00,
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne zwraca się
z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do
egzaminu Windows Server Administration Fundmentals.
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (dalej jako WSB w Gdańsku) jest uczelnią biznesową
należącą do grona niepublicznych uczelni, która stawia sobie za cel przede wszystkim wysoką jakość
kształcenia. Jednocześnie dba o rozwój oferty edukacyjnej kształtowanej w oparciu o wieloletnią
obserwację potrzeb rynku pracy. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia oraz studia
podyplomowe.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 19 lipca 2017 r.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych z późn. zm.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu
Windows Server Administration Fundmentals.
3.1 Opis projektu:
Szkolenie przygotowujące do egzaminu Windows Server Administration Fundmentals realizowane
będzie dla grupy ok. 10 osobowej, uczestników projektu pn. „Szkolenia IT oraz językowe – prosta
droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00,
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne. Szkolenie
ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i zdolności techniczne z zakresu
programowania obiektowego, ogólnych zasad tworzenia oprogramowania, tworzenia aplikacji Web,
aplikacji Deskop oraz aplikacji bazodanowych.
Uczestnicy szkoleń powinni otrzymać w pierwszym dniu zajęć materiały szkoleniowe/ skrypt do pracy
podczas zajęć opracowane przez Wykonawcę.
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3.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu
Windows Server Administration Fundmentals.
Zajęcia mają na celu przygotować uczestników projektu do egzaminów certyfikujących Windows
Server Administration Fundamentals.
Zakres tematyki szkolenia:
1. Instalacja serwera:
a) sterowniki urządzenia:
 instalacja; usuwanie; wyłączanie;
 aktualizacja/uaktualnienie; wycofywanie;
 rozwiązywanie problemów.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Usługi:
stany usług;
typy uruchamiania;
opcje odzyskiwania;
opóźnione uruchamianie;
ustawienia opcji Run As dla usługi;
zatrzymywanie lub wstrzymywanie usługi;
konta usług; zależności.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Opcje instalacji serwera:
wersje systemu operacyjnego; partycjonowanie; opcje F8;
podstawowe lub pełne funkcje serwera;
interaktywna instalacja;
bezobsługowa instalacja;
zautomatyzowana instalacja przy użyciu usługi wdrażania systemu Windows (WDS);
uaktualnienie lub instalacja od nowa; aktualizacje oprogramowania firmware, w tym
BIOSu.

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Serwery:
serwery poczty e-mail;
serwery baz danych;
serwery współpracy;
serwery monitorowania;
zarządzanie zagrożeniami.

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Usług sieci Web:
IIS, WWW i FTP;
oddzielne procesy robocze;
dodawanie składników;
witryny; porty; protokół SSL;
certyfikaty.

6.
a)
b)
c)
d)

Dostęp i pomoc zdalna:
narzędzia administracji zdalnej;
usługi pulpitu zdalnego;
licencjonowanie;
brama usług pulpitu zdalnego; VPN;
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e) wirtualizacja aplikacji; wiele portów.
7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Usługi plików i drukowania:
rodzaje drukarek;
pule drukarek;
drukowanie w sieci Web;
zarządzanie siecią Web;
instalacja sterowników;
uprawnienia lub prawa do plików, folderów i udziału,
przeprowadzanie inspekcji,
zarządzanie zadaniami drukowania.

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Wirtualizacja serwera:
tryby,
dyski VHD;
pamięć wirtualna;
sieci wirtualne;
migawki i zapisane stany;
migracja fizyczna-wirtualna;
migracja wirtualna-fizyczna.

9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Active Directiry:
kontrolery domeny; lasy; role wzorców operacji;
domena lub grupa robocza; domeny podrzędne;
relacje zaufania; poziomy funkcjonalne;
przestrzeń nazw: witryny; replikacja;
konta i grupy, profile;
grupy; przetwarzanie zasad grupy;
strategia AGDLP.

10. Jednostki organizacyjne i kontenery:
a) cel, delegowanie.
11. Technologia pamięci masowej:
a) zalety i wady poszczególnych typów pamięci masowej,
b) lokalna (SATA, SCSI, IDE);
c) NAS; SAN; protokół Fiber Channel; iSCSI;
d) NFS;
e) karty HBA i przełączniki FC; sprzęt iSCSI.
12. RAID:
a) Rodzaje i ich kombinacje;
b) macierz sprzętowa i programowa RAID
13. Dyski i punkty instalacji.
14. Wydajność serwera:
a) główne składniki sprzętowe serwera;
b) pamięć; dysk; procesor; sieć;
c) 32/64 bity; dyski wymienne; karty graficzne;
d) chłodzenie; zużycie energii; porty;
e) monitorowanie wydajności;
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f)

opis dzienników i alertów.

15. Konserwacja serwera:
a) etapy uruchamiania:
 BIOS; sektor rozruchowy; program ładujący; główny rekord rozruchowy;
 plik boot.ini; program bcdedit; POST; tryb awaryjny;
b) tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych;
c) odzyskiwanie danych; klastrowanie;
d) narzędzie AD restore;
e) przekierowywania folderów;
f) nadmiarowość danych; zasilacz awaryjny (UPS);
g) aktualizacje,
h) metodologia rozwiązywania problemów: procesy, procedury, najlepsze praktyki.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową zlokalizowaną w Gdańsku lub
Gdyni.
Zamawiający zapewni catering podczas zajęć.
3.3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 01.04.2019 r. do 30.10.2019 r.
3.4 Czas, liczba godzin
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będzie szkolenie przygotowujące do egzaminu Windows
Server Administration Fundmentals w wymiarze 48 godzin zajęć dla grupy szkoleniowej liczącej
średnio po 10 osób. Grupę docelową stanowią osoby pracujące dlatego zajęcia odbywać się będą w
godzinach popołudniowych w przedziale: 16.00 – 21.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Godzina szkoleniowa liczy 45 minut zajęć. Podczas zajęć zostaną wyznaczone 2 przerwy
cateringowe. Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez
Zamawiającego harmonogramem szkoleń.
3.5 Zakres zadań Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa w niniejszym zapytaniu
obejmować będzie:
a. przeprowadzenie szkolenia przygotowującgo do egzaminu Windows Server Administration
Fundmentals wg programu przedstawionego w pkt. 3.2 przedmiotu zamówienia,
b. opracowanie przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych/ skryptów odpowiednich do
prowadzonych szkoleń na formatce projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Materiały
szkoleniowe zawierać będą dodatkową część (możliwa forma elektroniczna wraz z dystrybucją
jej do uczestników szkolenia) – ćwiczenia do samodzielnego utrwalania przekazywanych
szkoleniowo treści w zakresie zgodnym z opisanym przedmiotem zamówienia oraz
rozwiązaniami do tych ćwiczeń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden dodatkowy
egzemplarz materiałów szkoleniowych i ćwiczeń do samodzielnego utrwalania przekazywanych
szkoleniowo treści do archiwizacji w dokumentacji projektu.
c. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia oznakowanej zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego dla projektu, a w szczególności:
 na bieżąco dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin
edukacyjnych zgodnie z harmonogramem oraz listy obecności, listy potwierdzające
odbiór cateringu zawierające: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia,
 przeprowadzenie post testu na zakończenie zajęć - weryfikacja nabytych kompetencji,
 bieżące informowanie Zamawiającego (telefonicznie lub przez e – mail) o obecności
bądź niestawienia się uczestników projektu na szkoleniu,
 przeprowadzanie ankiet oceny szkolenia w ostatnim dniu zajęć wg wzoru
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przekazanego przez Zamawiającego.
3.6 Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia:
Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad
realizacją usługi,
b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się
problemach w realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za usługę,
Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanej usługi.
3.7 Dokumentacja
Wykonawca jest zobowiązany do:
 stosowania wzorów dokumentów, potwierdzeń udziału w szkoleniach, itp. przekazanych
przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia,
 prowadzenia wymaganej dokumentacji wraz z jej oznakowaniem zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego dla projektu,
 prowadzenia miesięcznej Karty czasu pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 19 września 2016 r.,
 umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia szkoleń zgodnie z wytycznymi
oznaczania projektów przekazanymi przez Zamawiającego,
 przekazania w terminie 3 dni od zakończenia realizacji zamówienia dokumentacji
potwierdzającej wykonanie usług szkolenia,
 wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z przedmiotem niniejszego
zapytania, sporządzenie protokołu, wskazującego na prawidłowe wykonanie zamówienia,
uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym,
poświęconych na wykonanie zamówienia,
3.8. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani wariantowych.
3.9 Kod CPV
80.00.00.00 – 4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.53.32.00 – 1 – Kursy komputerowe
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby
fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy
spełniają następujące warunki:
 w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie minimum wyższe, a w przypadku
pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą minimum
wyższe wykształcenie (osoba prowadząca warsztat zarówno w przypadku wykonawców - osób
fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej Trenerem),
 posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zgodnego z
przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie przeprowadzonych zajęć w wysokości 100
godzin w okresie ostatnich 3 lat lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą
takie doświadczenie,
 posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby
przeprowadzenia szkoleń IT lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą
takie doświadczenie.
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2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (Trenera)
prowadzącej szkolenie (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy)), spełniającej
powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów
potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczenia, CV Oferenta, kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
potwierdzonego za zgodność z oryginałem, wykazu doświadczenia w postaci minimum 120
godzin przeprowadzonych zajęć związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat
zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia”.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia:
a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia
WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub
z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy:
 osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie 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) lub
 kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
b) nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, określonych w art. 24
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (Dz.U. z 2015, poz.
2164), tj. m.in. Wykonawcom, nie spełniających wymagań określonych poniżej:
 Zleceniobiorców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje
opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie
oświadcza spełnienie tego warunku.
 Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zamawiający nie dokonuje
opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie
oświadcza spełnienie tego warunku.
 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie
w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania
związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt
interesów lub podwójne finansowanie.
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7. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości
bądź likwidacji (jeśli dotyczy).
8. Łączne zaangażowanie zawodowe w przypadku osób fizycznych w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie
przekroczy 276 godzin miesięcznie, a w przypadku pozostałych wykonawców
zapewniających prowadzenie szkoleń przez osobę zaangażowaną zawodowo w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, w
wymiarze nie przekraczającym 276 godzin miesięcznie,
9. Oferty, które nie spełniają ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.
.
V. DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien
przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
 końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana
kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę
brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt
Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT
(jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp. Trenera),
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera,
 oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym,
 oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji
uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
 potwierdzenie doświadczenia Trenera na przeprowadzenie minimum 100 godzin zajęć
związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat,
b) życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w
postępowaniu,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie szkolenia w imieniu wykonawcy (jeśli
dotyczy),
e) wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z którego wynikać
będzie iż podmiot nie jest w upadłości, tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa
w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy występujący
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.
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Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów
potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem załącznika nr 1 nie
będą rozpatrywane. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 26 marca 2019 r. w Biurze
Projektu, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B320 w zamkniętej kopercie
opatrzonej klauzulą:
„Oferta na przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu Windows Server
Administration Fundmentals”
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, pok. B320,
Al. Grunwaldzka 238A, 80 – 266 Gdańsk
lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: mbielawska@wsb.gda.pl z
dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu Windows
Server Administration Fundmentals”
2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VII. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY
Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w
postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest
na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z
formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
KRYTERIUM

WAGA (%)

Cena ofertowa brutto

80

Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie

20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
C
P

C

N

x waga

=
C

R

P

C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
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 doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.
Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
1. Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego
oraz dyplomu ukończenia studiów i CV Oferenta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające
doświadczenie.
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację
spośród ocenianych = K (K=K1+K2).
4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z
Wykonawcą lub odwołania postępowania.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi
zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może
wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole
Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku
o dofinansowanie
projektu,
w
szczególności
dotyczących
kosztów
związanych
z zatrudnieniem personelu.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały oraz
czytelnie podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Oferenta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań
zawartych w zapytaniu ofertowym.
4. W przypadku uzyskania przez Oferentów takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków
przeznaczonych na zamówienie.
6. Złożona oferta oraz CV Trenera powinno zostać opatrzone klauzurą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. Zm.) do celów związanych z
niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego
zrealizowania”.
7. Ważność oferty nie może być krótsza niż do dnia 30.10.2019 r.
8. KARY UMOWNE – karą umowną za niewykonanie przez Wykonawcę całości Zamówienia jest 10%
wartości złożonej przez niego oferty.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
11. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
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12. Dodatkowych wyjaśnień udziela Pani Magda Bielawska – tel.: tel. 58 522 77 71, e-mail:
mbielawska@wsb.gda.pl
IX.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy,
2. CV Trenera
3. Dyplom ukończenia studiów wyższych
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