[Aktualizacja, 11.06.2018]
– Opis: wydłużono termin składania ofert.
- Opis: wydłużono termin ogłoszenie wyników
Chorzów, 04.06.2018

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BPO/2018
Zamawiający - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zaprasza do złożenia
oferty na przeprowadzenia szkolenia w zakresie CCNA Routing & Switching oraz przeprowadzenie
egzaminów/certyfikacji ICDN-1 (100-105) i ICDN-2 (200-105) w ramach projektu „Studentki i Studenci kierunku
Informatyka na studiach inżynierskich I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu przyszłą profesjonalną kadrą sektora usług dla biznesu i branży IT”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

A. Szczegóły zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing & Switching,
a) składającego się z 4 modułów/części, tj.:
Moduł 1 – Introduction to Networks/Wprowadzenie do sieci komputerowych
Moduł 2 – Routing and Switching Essentials/Podstawy Routingu i Przyłączenia
Moduł 3 – Scaling Networks/Skalowanie sieci komputerowych
Moduł 4 – Connecting Networks/Łączenie sieci komputerowych
b) 1 moduł = 1 semestr w roku akademickim (wstępne założenie)
c) moduły realizowane wg opracowanego jednolitego schematu nauczania firmy CISCO
d) moduł 1 i 2 przygotowują do certyfikacji ISDN-1 (100-105), moduł 3 i 4 przygotowują do certyfikacji
ISDN-2 (200-105)
e) każdy moduł w wymiarze 40 godzin szkoleniowych
f) do realizacji dwie grupy szkoleniowe uruchamiane w różnych terminach; pierwsza od X 2018, druga od
X 2019 (wstępne założenie)
g) każda grupa będzie liczyła od 8 do 12 osób
h) zapewnienie oficjalnych materiałów CCNA dla grupy
i) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zasoby techniczne (sprzęt, oprogramowanie)
- zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów/certyfikacji ICDN-1 (100-105) i ICDN-2 (200-105)
a) Ze względu na lokalizację Zamawiającego i możliwość ułatwienia uczestnikom podejścia do egzaminów
autoryzowany ośrodek Pearson VUE powinien znajdować się w aglomeracji śląskiej, w obrębie 30 km
(liczone drogami publicznymi) od siedziby Zamawiającego, tj. Chorzów Sportowa 29
2. Termin realizacji zamówienia:
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a)

od dnia podpisania umowy (około czerwca 2018) do maksymalnie 28.02.2021. Konkretne terminy
realizacji poszczególnych elementów zamówienia będą ustalane pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą
b) należy uwzględnić możliwość przeprowadzenia szkolenia zarówno w weekendy, jak i w tygodniu
3.

Miejsce realizacji zamówienia:
a) szkolenie będzie realizowane w budynku Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu, ul. Sportowa 29 41-506 Chorzów
b) egzamin- autoryzowany ośrodek Pearson VUE powinien znajdować się w aglomeracji śląskiej, w
obrębie 30 km (liczone drogami publicznymi) od siedziby Zamawiającego, tj. Chorzów Sportowa 29.
B.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykluczenia:






Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą
Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do
zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w
imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

2. Kryteria dostępu, oceniane 0/1 tzn. ‘nie spełnia kryterium/ spełnia’:
a) złożenie oferty w terminie
b) złożenie oferty na właściwym formularzu (wzór – załącznik 1)
c) złożenie wymaganych oświadczeń (wzór – załącznik 2)
d) złożenie wymaganych dodatkowych załączników
Niespełnienie któregokolwiek kryterium dostępu dyskwalifikuje Oferenta z postępowania.
3. Kryteria oceny:
Przyznane punkty z poniższych kryteriów zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru
wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów w
oparciu o ustalone poniżej kryteria:
a) Cena brutto za szkolenie dla 1 grupy (4 moduły, 160 h)– max 40 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena- 40 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa * 40) / cena oferowana
b) Cena brutto za egzamin dla 1 osoby– max 40 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena- 40 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa * 40) / cena oferowana
c) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji szkolenia – max 20 punktów
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Ocena kryterium: Oferent otrzyma punkty za wykazanie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia, doświadczenia związanego z realizacją przedmiotowego szkolenia w okresie 5 lat przed upływem
składania ofert, w wymiarze minimum 160 łącznie. Kryterium zostanie ocenione na podstawie uzupełnionych
na formularzu oferty informacji a punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Liczba zrealizowanych szkoleń (min. 160 h)
4-8
9-12
13-16
powyżej 16

C.

Liczba punktów
5
10
15
20

Przygotowanie i złożenie oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, a do oferty dołączyć
wypełnione oświadczenie – załącznik nr 2 oraz inne wymagane załączniki.
2. W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem szkolenia i egzaminu, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu na zajęcia,
catering dla wykładowcy, noclegi itp. Przy usługach edukacyjnych finansowanych co najmniej w 70 proc. ze
środków publicznych usługa podlega zwolnieniu z VAT.
3. Miejsce złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
ofertę należy przesłać mailem: beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pl lub przesłać pocztą, lub złożyć osobiście
w siedzibie Zamawiającego, tj. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu [ul.
Sportowa 29, 41-506 Chorzów, pok. 116], w kopercie z opisem: Oferta na Zapytanie ofertowe nr
1/BPO/2018
4. Termin złożenia oferty upływa 15.06.2018. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. Za
termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego.
D. Informacje dodatkowe
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania na każdym etapie bez możliwości żądania
odszkodowania przez Wykonawcę, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
3. Informację
o
wyniku
postępowania
Zamawiający
zamieści
bazakonkurencyjnosci.fundusze.europejskie.gov.pl do dnia 20.06.2018.

na

stronie

internetowej

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę
punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez
Zamawiającego na realizację zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą, pod warunkiem,
że zmiana będzie dotyczyła realizacji dodatkowych usług szkoleniowych nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile będą niezbędne dla celów realizacji projektu
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Beatrycze Kiełbasa, tel. 32 349 84 90 mail:
beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pl Pytania proszę kierować drogą mailową najpóźniej do dnia 11.06.2018
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7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny
standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od
standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Projekt „Studentki i Studenci kierunku Informatyka na studiach inżynierskich I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w
Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyszłą profesjonalną kadrą sektora usług dla biznesu i branży IT”
(POWR.03.01.00-00-O002/17)

Załącznik nr 1- Formularz oferty
FORMULARZ OFERTY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2018 i dotyczy przeprowadzenia szkolenia w
zakresie CCNA Routing & Switching oraz przeprowadzenie egzaminów/certyfikacji ICDN-1 (100-105) i ICDN-2
(200-105) w ramach projektu „Studentki i Studenci kierunku Informatyka na studiach inżynierskich I stopnia
na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyszłą profesjonalną kadrą
sektora usług dla biznesu i branży IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 Dane oferenta:
Nazwa
Adres siedziby
NIP
Osoba
uprawniona
kontaktowania
się
Zleceniodawcą
(imię
nazwisko, telefon, mail):

do
ze
i

 Kryterium a) i b)
Oferuję realizację zamówienia w cenach:
Cena brutto za szkolenie dla 1
grupy (4 moduły, 160 godzin)
Cena brutto za egzamin dla 1
osoby
 Kryterium c):
Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia (Imię, nazwisko): ………………………………………………………………………..
Oświadczam, że wskazana powyżej osoba posiada doświadczenie w realizacji przedmiotowego zamówienia w
ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert
Nazwa podmiotu dla którego realizowane było
Ilość
Temat szkolenia.
Data
szkolenie
godzin

Oświadczam, że:






zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi dla Zamawiającego warunkami
oferty i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym
zdolnym do wykonania zamówienia,
jestem gotowy do dostosowania zawartości merytorycznej programu szkolenia do potrzeb i
wymagań uczestników,
wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.

……..………………………………………….
Miejscowość, data

……….....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą
Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności
związane z przygotowywaniem 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

……..………………………………………….
Miejscowość, data

……….....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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