ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/6.2/2017
Na realizację zajęć z języka angielskiego i niemieckiego w ramach projektu pn.
„Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego
i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”
Realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider” w ramach
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(dalej jako: „Zapytanie ofertowe”)
Centrum Kształcenia „Lider” Damian Królicki z dziedzibą w Gnieźnie, przy ul. Warszawskiej 28,
posiadającą NIP7841350073, REGON 300323260 (dalej jako: „Zamawiający”), w ramach projektu pn.
„Aktywizacja
zawodowa
na
terenie
powiatu
gnieźnieńskiego,
wrzesińskiego
i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy” realizowanego przez Centrum Kształcenia „Lider”
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(dalej jako: „Projekt”), stosując zasadę
konkurencyjności, o której mowa m. in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako:
„Wytyczne”), zaprasza osoby spełniające poniższe wymagania do złożenia oferty na realizację kursów
kompetencyjnych: kurs języka angielskiego i kurs języka niemieckiego których łączna wartość
przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) netto.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.ZAMAWIAJĄCY:
CENTRUM KSZTAŁCENIA „LIDER” DAMIAN KRÓLICKI
UL. WARSZAWSKA 28, 62-200 GNIEZNO
NIP 7841350073, REGON 300323260
2. NAZWA PROJEKTU
„Aktywizacja
zawodowa
na
terenie
powiatu
i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”

gnieźnieńskiego,

wrzesińskiego

3.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
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4. CEL ZAMÓWIENIA:
Celem zamówienia jest podniesienie kompetencji językowych osób bezrobotnych, biernych
zawodowo powyżej 29 r.ż. biorących udział w projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa na terenie
powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”.
5. NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ:
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć wraz z egzaminem z języka angielskiego
i niemieckiego przez szkoleniowców/lektorów dla:
a)Z języka angielskiego dla 48 osób w podziale na 8 grup po 6 osób w każdej grupie w wymiarze
120h na każda osobę w grupie,
b)Z języka niemieckiego dla 12 osób w podziale na 2 grupy po 6 osób w każdej grupie
w wymiarze 120 h na każda osobę w grupie,
Szkoleniowiec/Lektor zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe tj: notes, długopis,
teczka. Każda rzecz musi być oznaczona logotypami: Fundusze Europejskie Program Regionalny,
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska.
Szkolenia realizowane będą w 3 powiatach:
- powiecie gnieźnieńskim
- powiecie wrzesińskim
-powiecie wągrowieckim
Zamawiający wybierze 3 szkoleniowców/lektorów z języka angielskiego oraz 1 szkoleniowca z języka
niemieckiego ,którzy poprowadzą szkolenie w danych powiatach. Zamawiający wskaże dokładną
liczbę grup oraz miejsce wykonania w trakcie trwania projektu w związku z trwająca rekrutacją do
projektu.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
VIII 2017 – XII 2017 - w okresie tym należy przeprowadzić zajęcia dla 8 grup po 6 osób w każdej
grupie w wymiarze 120 godzin z języka angielskiego oraz dla 2 grup po6 osób z w każdej grupie
w wymiarze 120 godzin z języka niemieckiego. Zajęcia prowadzone będą od pn-sb, po 6 godzin
dziennie przez max. 20 dni, w godzinach do południowych, popołudniowych jak i wieczornych.
7. OPIS WYMAGAŃ UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie, uprawnienia oraz potencjał techniczny
i ekonomiczny do realizacji zamówienia. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, oraz spełniać
następujące kryteria:
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Wymaganie nr 1 – Szkoleniowiec/Lektor posiada wymagane wykształcenie wyższe minimum licencjat
z filologii angielskiej/ germanistyki
Wymaganie nr 2 – Szkoleniowiec/Lektor posiada wymagane min. 2 letnie doświadczenie
w prowadzeniu kursów z osobami pow. 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i niepełnosprawnymi
Termin zajęć jest
wieczorne)

dostosowany do możliwości uczestników (godziny od rana, popołudniowe,

8. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
8.1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawanie 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.
8.2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są oferenci, którzy:
a. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili zamawiającemu szkodę przez
to, ze nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązania, chyba że było to następstwem
okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności,
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty,
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji oraz
doświadczenia jakie są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia. (poprzez nie złożenie
dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt
istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania).
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
9.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z
oferentów powinien przedłożyć:
a. ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego
zapytania ofertowego, wpisując język oraz powiat realizacji,
b. oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
o braku powiązań z Zamawiającym;
c. oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie
wykształcenia (kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenie wyższego filiologia)
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i doświadczenia (załączyć CV wraz referencjami, zaświadczeniami, świadectwami pracy
potwierdzającymi 2 letnie doświadczenie).
9.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz
czytelny podpis Oferenta.
9.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku ofert tak, aby móc realizować zadania na
ternie całego województwa wielkopolskiego w tym samym, jednakże nie więcej niż 3 oferty z języka
angielskiego i 1 ofertę z języka niemieckiego.
10. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
10.1Kryteria formalne
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy złożą kompletną i prawidłowo
wypełnioną ofertę, na którą składają się dokumenty, o których mowa w pkt.9.
10.2 Kryteria oceny
Wygrywają oferenci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty oraz otrzymają najwyższą ilość
punktów w oparciu o następujące kryteria obliczone wg wzoru:
a)Kryterium Cena: 0pkt – 50pkt
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej oferowanej ceny (Cmin) z ceną
podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 60p
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie
należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
b)Kryterium Doświadczenie zawodowe w realizacji kursów kompetencyjnych będących
przedmiotem niniejszego zamówienia na obszarze województwa wielkopolskiego oceniane będzie
w następujący sposób :
doświadczenie zawodowe poniżej 2 lat– 0 pkt
doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat -50 pkt
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla danego powiatu, która uzyska najwyższą ilość
punktów w oparciu o ustalone kryteria.
Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
11. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Oferty – sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób czytelny, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz
dokumentami wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia
04.08.2017r. osobiście w siedzibie Zamawiającego lub kurierem lub przesyłką pocztową na adres
siedziby Zamawiającego - w godzinach otwarcia biura Zamawiającego tj. od godziny 8:00do 15:00
(z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/6.2/2017.
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Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą
brane pod uwagę przy ocenie ofert.

12. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAPYTANIEM OFERTOWYM:
Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Justynę Drzewiecką e-mailowo pod
adresem: sekretariat@cklider.pl
13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi/oferentom, którego/których oferta odpowiada
wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom dotyczącym zamówienia i uzyska łącznie najwięcej
punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym, podlega
odrzuceniu.
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert
14. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA, JEŻELI:
14.1 Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich
wad.
14.2 W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania
uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
14.3 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
14.4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
14.5. Na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
15. Postanowienia dodatkowe:
15.1. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
15.2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wybranemu w ramach Zapytania Ofertowego
wykonawcy/wykonawcom wyłącznie za faktycznie wykonane usługi na podstawie zawartej umowy
zlecenie i wystawionego do tej umowy rachunku.
15.3. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w ramach Zapytania
Ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
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określonego w umowie zawartej z wykonawcą, którego oferta została wybrana w ramach Zapytania
Ofertowego, o ile te zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady
konkurencyjności.
15.4. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
15.5. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego
w ramach Zapytania Ofertowego.
15.6. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
powyższych zasad.
16. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE OFERENTA
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

Centrum Kształcenia Lider Damian Królicki
Ul. Warszawska 28
62-200 Gniezno
NIP 7841350073
REGON 300323260
Mail: sekretariat@cklider.pl
Tel. 61 426 39 43

Dane oferenta:

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego na terenie powiatu
…………………………………………………(odpowiednio wpisać gnieźnieńskiego,
wrzesińskiego, wągrowieckiego) w ramach projektu „Aktywizacja
zawodowa

na

terenie

powiatu

gnieźnieńskiego,

wrzesińskiego

i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”*
Przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego na terenie powiatów:
gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego w ramach projektu
Aktywizacja

zawodowa

na

terenie

powiatu

gnieźnieńskiego,

wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy”*
*niepotrzebne skreślić

Cena jednostkowa za
Usługi:

Cena jednostkowa za 1 h zajęć………………………………………….PLN

…………………………………………………..
Data i Podpis oferenta
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Załącznik nr 2

…………………………………………………..
Miejscowość i data
………………………………………………..
Dane oferenta(imię i nazwisko)
………………………………………………..
Adres oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj.
Centrum Kształcenia „Lider” Damian Królicki z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Warszawskiej 28,
posiadającą NIP7841350073, REGON 300323260.
Nie posiadam powiązań z ww. podmiotem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu ww. podmiotu lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotu czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, polegających w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
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.

…………………………………………………..
Podpis oferenta
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Załącznik nr 3

…………………………………………………..
Miejscowość i data
………………………………………………..
Dane oferenta(imię i nazwisko)
………………………………………………..
Adres oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Ja

niżej

podpisany

………………………………………………………………………………………….…………………………

niniejszym oświadczam, iż:
- posiadam minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji kursów językowych.
- spełniam wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym.
…………………………………………………..
Podpis oferenta
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