Gdańsk, dn. 17.03.2017 r.
ZAMAWIAJĄCY
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NIP: 583-25-58-844, REGON: 191627386
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ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie częściowe

Nr 1/2017/K089

W związku z realizacją projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWR.03.01.00-00-K089/1600 zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów
komputerowych Microsoft - Excel 2013 i Word 2013
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 września
2016 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 szkoleń z obsługi programów komputerowych
Microsoft - Excel 2013 i Word 2013.
3.1 Opis projektu
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji
studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo,
Prawo w biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u
studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie poprzez udział w
Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.
3.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów komputerowych
Microsoft - Excel 2013 i Word 2013 przygotowujących do egzaminu Microsoft Office Specialist.
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Minimalny zakres tematyki szkoleń – Word 2013:

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Tworzenie i dostosowywanie dokumentów
Tworzenie i formatowanie dokumentów
Układ dokumentów
Sprawdzanie dokumentów i treści
Personalizacja Office Word 2013.
Formatowanie treści
Formatowanie tekstu i akapitów
Manipulowanie tekstem
Kontrola paginacji
Praca z obiektami
Wstawianie ilustracji
Formatowanie ilustracji
Formatowanie tekstu w formie graficznej
Wstawianie i modyfikowanie pól tekstowych
Organizowanie treści
Struktura tekstu z wykorzystaniem QuickParts
Użycie tabel i list do organizowania treści
Modyfikowanie tabel
Wstawianie i edycja podpisów
Scalanie dokumentów i źródeł danych
Przegląd dokumentów
Nawigacja w dokumentach.
Porównanie i scalanie wersji dokumentów
Śledzenie zmian
Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie komentarzy
Udostępnianie i zabezpieczanie treści
Przygotowanie dokumentów do udostępniania
Kontrola dostępu do dokumentów
Załączanie podpisów cyfrowych
Minimalny zakres tematyki szkoleń – Excel 2013:

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Tworzenie i manipulowanie danymi
Wstawianie danych za pomocą funkcji Autouzupełnianie
Zapewnienie integralności danych
Formatowanie komórki i modyfikowanie jej zawartości
Zmiana widoku arkusza
Zarządzanie arkuszami
Formatowanie danych i zawartość
Formatowanie arkuszy
Wstawianie i modyfikowanie wierszy i kolumn
Formatowanie komórek i zawartości komórek
Formatowanie danych w tabeli
Tworzenie i modyfikowanie formuł
Dane referencyjne w formułach
Podsumowanie danych przy użyciu formuł
Podsumowania danych za pomocą sum częściowych
Warunkowe podsumowanie danych za pomocą formuł
Przeszukiwanie danych za pomocą formuły
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6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Użycie logiki warunkowej w formułach
Formatowanie lub modyfikacja tekstu za pomocą formuł
Wyświetlanie i drukowanie formuł.
Wizualna prezentacja danych
Tworzenie i formatowanie wykresów
Modyfikowanie wykresów
Stosowanie formatowania warunkowego
Wstawianie i modyfikowanie ilustracji
Dane zewnętrzne
Sortowanie i filtrowanie danych
Współpraca i zabezpieczania danych
Zarządzanie zmianami w skoroszycie
Ochrona i udostępnianie skoroszytów
Przygotowanie do dystrybucji skoroszytów
Zapisywanie skoroszytów
Ustawianie opcji wydruku danych, arkuszy i skoroszytów
Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.
3.3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 31.03.2017 r. do 30.06.2017 r.
3.4 Czas, liczba godzin

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, z których każda
zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grup
szkoleniowych: 10-14 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 32 godziny.
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 dotyczącego obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013
i Word 2013 z zagadnień wymienionych w punkcie 3.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia,
przygotowującego do egzaminu Microsoft Office Specialist,
b) stworzenie przez Zamawiajacego sylabusa dla przeprowadzanych zajęć szkoleniowych
zawierającego m.in. szczegółowe efekty kształcenia danego szkolenia i realizację zajęć według tego
sylabusa. Sylabus zostanie przekazany w formie wydruku Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkoleń,
c) przygotowanie i przekazanie studentom materiałów szkoleniowych odpowiednich do prowadzonych
szkoleń na formatce projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Materiały szkoleniowe zawierały
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.
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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
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problemach w realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za usługę,
Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
a) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet
ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji usługi,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanej usługi.
3.7 Dokumentacja

Wykonawca jest zobowiązany do:
 wydruku i stosowania wzorów dokumentów, potwierdzeń udziału w szkoleniach, itp. Wzory
dokumentów będą przekazane Wykonawcy przed realizacją przedmiotu zamówienia.
 prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
dla projektu w tym: list obecności; listy powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani
poprawiane (brak możliwości użycia korektora)
 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 2014-2020 z dnia 19 września
2016 r.
 umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia szkoleń zgodnie z wytycznymi oznaczania
projektów przekazanymi przez Zamawiającego.
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 (osoby fizyczne), którzy spełniają
następujące warunki:
 Posiadają wykształcenie minimum wyższe,
 Posiadają odpowiednią akredytację Microsoft, tj.: certyfikat trenera Microsoft - Microsoft Certified
Trainer (MCT),
 Posiadają uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia,
 Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy szkolenie;
 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach umowy zlecenie, OSOBIŚCIE przez osobę
fizyczną wskazaną w ofercie.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczenia, CV Oferenta, kopii akredytacji Microsoft potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów
potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
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4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie
może udzielić zamówienia 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:
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 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).
V. DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Oferentów 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 (noclegi, koszty podróży, itp.).
b)
Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
c)
Oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym (Załącznik nr 1).
d)
Życiorys zawodowy (CV) obrazujący wymogi zawarte w pkt. IV.
e)
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię akredytacji Microsoft o której mowa w pkt. IV.
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.
Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 27 marca 2017 r. do godziny 9.00
w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B320 lub w Kancelarii WSB
w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe nr 1/2017/K089”.
2.
Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
VII. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY

1.

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%):
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KRYTERIUM

WAGA (%)

Cena ofertowa brutto

80

Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie

20
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K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
C N x waga
PC=
CR

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.
doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
Doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.
Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV
Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne
doświadczenie.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród
ocenianych = K (K=K1+K2).
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.
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.
2.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
3.
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.
4.
Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
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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.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań
zawartych w zapytaniu ofertowym.
4. Ważność oferty nie może być krótsza niż do dnia 26.04.2017 r.
5. KARY UMOWNE – karą umowną za niewykonanie przez Wykonawcę całości Zamówienia jest 10%
wartości złożonej przez niego oferty.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
9. Dodatkowych wyjaśnień udziela Pani Anna Bartoszewicz-Pajka – tel.: 58 522-77-70, e-mail:
apajka@wsb.gda.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Projekt: „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.03.01.00-00-K089/16

