Poznań, 2017-12-04
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań

Zapytanie ofertowe nr 1/MW/ME/2017
W związku z realizacją projektu „Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu
gostyńskiego”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4-6, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z procedurą zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawców mających doskonalić nauczycieli
w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu
I.

Zamawiający:

Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)
ul. Jeleniogórskiej 4-6, 60-179 Poznań
NIP 777-00-01-720, KRS 0000101221
tel. 61 868 54 17, fax 61 868 54 44, e-mail: sekretariat@zdz.poznan.pl
II. Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu w celu wzrostu
efektywności nauczania.
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca
ubiegający się o zamówienie (część zamówienia) musi wziąć pod uwagę, że prowadzone przez niego
zajęcia nie mogą kolidować ze sobą, zarówno w sferze czasu prowadzenia zajęć jak też miejsca lub
miejscowości ich prowadzenia.
Tabela określająca części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę poniżej.
1
Nr części
zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Szkoła
Miejscowość
Technikum w ZSR w Grabonogu
LO w ZSR w Grabonogu
LO w ZSO w Gostyniu
LO w ZSOiZ w Krobi
Technikum w ZSOiZ w Krobi
Technikum w ZSZ w Gostyniu

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć z trzema nauczycielami każdej szkoły. Nauczyciele będą
skierowani przez Dyrekcję właściwej szkoły i będą to nauczyciele zarówno przedmiotów przyrodniczych
(biologia ,chemia, fizyka, geografia), jak i matematyki.
Dla każdego nauczyciela przewidziano 20h zajęć indywidualnych, co oznacza że każda część zamówienia
obejmuje w sumie 60 godzin zajęć indywidualnych.
Nauczyciele delegowani do szkoleń przez Dyrekcję Szkoły na podstawie diagnoz.
Zakres szkolenia:
1.Praktyczne wykorzystanie pracowni przedmiotowych.
2.Kształcenie poprzez dociekanie naukowe–odkrywanie;
3.Pogłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod nauczania;
4.Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania zajęć opartych na eksperymencie i obserwacji;
5.Rozwijanie umiejętności eksperymentowania oraz formułowania wyników i wniosków.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17

6.Planowanie zajęć z wykorzystaniem działalności eksperymentalnej
7.Wykorzystanie metody eksperymentu przy realizacji podstawy program.
Zajęcia średnio 4h/dzień/2xtygodniowo.
Metodologia zajęć: wykłady, ćwiczenia, ,konwersacje, pokazy, nacisk na samodzielną realizację zadań.
Do każdego szkolenia Wykonawca opracuje zindywidualizowany program nauczania.
Wykonawca opracuje pomiar efektywności zajęć oraz -pre i post test wiedzy z zakresu tematyki zajęć.
Planowany termin realizacji zamówienia : grudzień 2017r. - czerwiec.2018r. Zamawiający zastrzega, że
termin realizacji zajęć może ulec zmianie.
2. Kategoria dostawa/usługi
Usługi
3. Nazwa i kod CPV
80400000-8

Usługi szkolenia dorosłych oraz inne

Miejsce realizacji zamówienia.
Miejscowości wskazane w pkt II 1. niniejszego zapytania.
4. Okres realizacji zamówienia.
Usługi muszą zostać wykonane najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
5. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest Zakład Doskonalenia Zawodowego.
III. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Wykonawca musi posiadać właściwe kompetencje zawodowe, tj. być wykwalifikowanym doradcą oraz
posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie.
Warunek ten zostanie oceniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż na
każdym etapie postępowania może zażądać od Wykonawcy pisemnego udokumentowania posiadanych
kwalifikacji.
Wykonawca musi posiadać ponadto pisemną zgodę Dyrekcji właściwej szkoły na prowadzenie doradztwa.
Pisemna zgoda, o której mowa wyżej, stanowi załącznik do formularza oferty.
IV. Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:
Lp.

Kryterium oceny ofert

Maksymalna ilość punktów w kryterium

1.

Cena

100

Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”
przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jedną godzinę.
V. Przygotowanie oferty:
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty i załączników
muszą być ponumerowane i parafowane. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Oferenta.
Kopie dokumentacji przedkładanej przez Oferenta powinny zostać potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
2. W skład oferty wchodzą: formularz oferty, załącznik nr 1 do formularza oferty (oświadczenia
Wykonawcy), załącznik nr 2 do formularza oferty (oświadczenie – dane osobowe), pełnomocnictwo Zakład Doskonalenia Zawodowego
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jeśli dotyczy.
3. Oferta nie zawierająca formularza oferty nie będzie w ogóle rozpatrywana.
Oferta nie zawierająca załączników zostanie odrzucona.
4. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki oraz aktualny (wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub wydruk
z

centralnej

ewidencji

i

informacji

o

działalności

gospodarczej,

a

także

pełnomocnictwo

do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik. Formularz oferty oraz załączniki do
formularza oferty powinny zostać złożone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń
w imieniu Oferenta. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych powyżej składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym przez
Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
5. Oferenci mogą zadawać pytania dotyczące treści niniejszego zapytania, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej na 1 dzień przed
upływem terminu składania ofert.
6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
postępowania na każdym jego etapie (w całości lub części) bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
10. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Oferentów w związku
z przygotowaniem i złożeniem ofert.
12. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności jakiejkolwiek części Oferty ze stanem faktycznym
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną
ofertą, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia
dodatkowych dokumentów celem potwierdzenia stanu faktycznego z treścią oferty. Odpowiedź na
wezwanie nie stanowi przy tym uzupełnienia oferty, a samo wezwanie nie stanowi wezwania do
uzupełnienia oferty.
13. Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest do zawarcia w terminie 14 dni od
dnia wezwania przez Zamawiającego umowy z Zamawiającym.
14. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.
15. W przypadku gdy Oferent, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania
umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który uzyskał w postępowaniu
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kolejną najwyższą liczbę punktów.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą
efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
17. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego są:
-

w kwestiach formalnych: Anna Turecka – specjalista koordynator ds. projektów, e-mail:
anna.turecka@zdz.poznan.pl, tel. 61 868 54 17.

-

w kwestiach merytorycznych: Anna Turecka – specjalista koordynator ds. projektów, e-mail:
anna.turecka@zdz.poznan.pl, tel. 61 868 54 17.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, na każdym jego etapie,
przed wyborem ofert.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można
osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.
Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:
„Oferta w postępowaniu nr 1/MW/ME/2017”
Oferty można składać w terminie do dnia 12.12.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez jej otwierania.
4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty należy składać wyłącznie na załączonych do oferty wzorach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII. Przesłanki wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty:
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
-

złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
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-

złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu,

-

przedstawi nieprawdziwe informacje,

-

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej
ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający
w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca
się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne
czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich
w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki
ochrony prawnej.
VIII. Inne postanowienia w zakresie postępowania:
1. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo
wystawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego rachunku oraz pisemnej ewidencji godzin pracy
za dany miesiąc, w terminie 21 dni od dnia ich dostarczenia. Płatność będzie realizowana przelewem z
rachunku Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie
opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego.
IX.

Zmiana, rozwiązanie umowy, kary umowne:

1.Zamawiający informuje, a Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy
dotyczące kar umownych:
a) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto. Jako nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy należy rozumieć każdy dzień następujący po dniu określonym w harmonogramie zajęć,
jako termin końcowy, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminów
wynikających z harmonogramu.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
stanowiącego wartość umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania
umowy oraz odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
b) W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
c) Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
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zastrzeżone kary umowne.
2.Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez
Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
a) prowadzenia zajęć niezgodnie z harmonogramem,
b) odmowy realizacji zajęć pomimo dopełnienia przez zamawiającego wszelkich formalności,
c) nie informowania zamawiającego o trudnościach w mogących mieć wpływ na prawidłową lub terminową
usługę.
3. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.
4. Umowa

może

być

rozwiązana

przez

Zamawiającego

w

przypadku

rozwiązania

umowy

o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
5. Umowa może zostać zmieniona w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
c) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
d) wystąpienia innych obiektywnych przyczyn pod warunkiem, że zmiany nie wpłyną negatywnie
na realizację przedmiotu umowy oraz projektu,
e) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
f)
X.

zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Istotne postanowienia umowne.

1.

W zakresie praw autorskich i pokrewnych.

1.1.

Wykonawca oświadcza, że nie naruszy praw autorskich i innych praw własności osób trzecich, a
gdyby takie naruszenie wystąpiło, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność Zamawiającego z tego
tytułu;

1.2.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i
praw pokrewnych do Utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, łącznie z
wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą;

1.3.

przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach
eksploatacji następuje w dniu podpisania ostatniego protokołu odbioru, bez konieczności składania
odrębnych oświadczeń i zostaje dokonane w ramach kwoty wynagrodzenia za realizację usługi,
określoną w umowie;

1.4.

przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w pkt. 1.3. obejmuje następujące pola eksploatacji:

-

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską,
techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
oraz trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

-

wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

-

tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek
inne zmiany);
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-

publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie;

-

udostępnianie

w

ten

sposób,

aby

każdy

mógł

mieć

do

niego

dostęp

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
-

rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

-

prawo do wykorzystania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów
działalności, a także podmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;

-

prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo do udostępniania ich do korzystania, w
tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji.

Wiceprezes Zarządu
Paweł Kołakowski
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