Włocławek, 04.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE:
SPAWANIE METODĄ MAG 135

Numer postępowania: 3/RPOWIM/0014/2017
W związku z realizacją projektu pt. „ZAWODOWCY” nr RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi
Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie
wymienionym poniżej.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Międzynarodowe Centrum
Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt.
„ZAWODOWCY”. W skład zamówienia wchodzi:
A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu: „Spawanie metodą MAG 135” dla 60 uczniów/uczennic
(grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 145 godzin, łącznie 870 godzin zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego,
B) Koszt badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,
C) Koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia,
D) Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
E) Koszt przeprowadzenia egzaminu przez licencjonowanego Egzaminatora IS w Gliwicach.
F) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów dla każdego uczestnika zajęć,
G) Koszt wydania książki spawacza,
H) Koszt materiałów i wszelkich innych substancji i mediów niezbędnych do przeprowadzenia
szkolenia i egzaminu.
Zleceniodawca oświadcza, że środki wydatkowane na szkolenia, o których mowa w pkt. 1 pochodzą,
co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze
oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.
29c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków
stosowania tych zwolnień.
Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.
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3. CEL ZAMÓWIENIA.
Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów/uczennic Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku poprzez zorganizowane kursy zawodowe z zakresu spawania
metodą MAG 135.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Przeprowadzenie zajęć z „Spawanie metodą MAG 135” : w okresie od podpisania umowy – maj
2018r- 30 uczniów/uczennic oraz listopad 2018 - czerwiec 2019r.- 30 uczniów/uczennic
5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Teren Jednostki Szkoleniowej. Wskazane jest by miejscem odbywania szkolenia był Ełk.
6. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA ( CPV ).
80000000-4
– Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80210000-9
– Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
80310000-0
– Usługi edukacji młodzieży
80510000-2
– Usługi szkolenia specjalistycznego
80531200-7
– Usługi szkolenia technicznego
80530000-8
- Usługi szkolenia zawodowego
22000000-0
- Druki i produkty podobne
7. WYŁĄCZENIA.
Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem
stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
8.

KRYTERIUM OCENY OFERTY ( ocena max – 100 pkt.)

1) Zamawiający dokona oceny i porównania ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Znaczenie w %

1

Cena

90 %

2

Doświadczenie Wykonawcy

10 %
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2) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. Liczba
punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = LC + LD
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena
LD – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Doświadczenie
Wykonawcy
3) Oferty podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta
może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tym, że:

a) w kryterium Cena – maksymalnie 90 pkt,
b) w kryterium Doświadczenie Wykonawcy – maksymalnie 100 pkt
Liczba punktów w każdym z kryteriów przyznana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena - Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:

LC 

Cmin
 90 pkt
Cb

gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc
po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):
 w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16);
 w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość
ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do
0,15);
Doświadczenie Wykonawcy - Punkty w kryterium Doświadczenie Wykonawcy zostaną przyznane na
podstawie załączonego do oferty Wykazu usług (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie Wykonawcy w zakresie należycie wykonanych (tj.
zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług szkolenia z zakresu „Spawanie metodą
MAG 135” dla łącznie min. 30 osób
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy w następujący sposób:
Lp.

1

2

Oferta w tym gdy
kryterium
otrzyma
0 pkt
Wykonawca nie złoży Wykazu usług, lub nie
wskaże żadnej usługi w Wykazie usług, lub
wskaże w Wykazie usług mniej niż 30 osób
5 pkt
Wykonawca wskaże w Wykazie usług – usługi
dla 30-60 osób
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3

10 pkt

Wykonawca wskaże w Wykazie usług – usługi
dla więcej niż 60 osób

4) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy
bilans punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria, tzn. uzyska największą
łączną liczbę punktów
5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie
określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
9. OFERTY CZĘŚCIOWE.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
10. WADIUM.
Nie wymaga się złożenia wadium.
11. ZALICZKI.
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
✓ posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
✓ posiada atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne nr W14/IS-17
2) Wiedza i doświadczenie
✓ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) – usług szkolenia z zakresu „Spawanie metodą MAG 135” dla łącznie min. 30
osób
✓ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby
odpowiedzialne za świadczenie usług szkolenia posiadające doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń kursów lub wykładów z zakresu spawania metodą MAG 135, którzy w ciągu ostatnich
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) przeprowadzili minimum 3 szkolenia lub kursy z zakresu
„Spawanie metodą MAG 135.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu tych osób.
13. DODATKOWE WARUNKI
1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała
najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku
o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny
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3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.
14. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. jest podmiotem, który nie jest
zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2004 r. nr 19, poz. 177 z póź. zm. ).
W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy
się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
15. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 12 grudnia 2017 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do
biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl
16. OSOBY DO KONTAKTU
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ogłoszenia jest Anna Grabowska
kom. 509 072 597
e-mail: biuro@mcdz.com.pl
17. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
A ) Ofertę można złożyć wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
B) W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Odpowiedź na zapytanie
ofertowe do projektu: „Zawodowcy”
C) W przypadku wersji papierowej dopisek na kopercie: Odpowiedź na zapytanie ofertowe do
projektu: „Zawodowcy”
D) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
D ) Oferta musi zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do
reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
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E ) Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na
który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
c/ wykaz usług
d/ wykaz osób
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny,
właściwy dokument rejestrowy
3/Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
4/Potwierdzenie nadania Atestu do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne nr W14/IS-17
18. MIEJSCE GDZIE OPUBLIKOWANO NINIEJSZE ZAPYTANIE OFERTOWE
 Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 Strona internetowa Zamawiającego: http://www.mcdz.com.pl/site
Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Druk oferty.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
4. Wykaz usług
5. Wykaz wykładowców
6. Wzór umowy

Anna Grabowska
Prezes Zarządu
Międzynarodowe Centrum
Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
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