Dotyczy realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Numer umowy o dofinansowanie: RPSW.08.05.01-26-0003/17-00

Tytuł projektu:
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

Zapytanie ofertowe na:
[zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych (usługi społeczne)]

organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć
z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół
zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz
prowadzenie doradztwa zawodowego

Kielce, dn. 30 stycznia 2018 roku

ZAMAWIĄJĄCY:
Gmina Kielce
Rynek 1
25-303 Kielce

MIEJSCE REALIZACJI KURSÓW I SZKOLEŃ:
1.

Zespół Szkół Informatycznych, ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1 (ZSI)

2.

Zespół Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8 (ZSE)

3.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Generała Władysława Sikorskiego ul. Jagiellońska 32 (ZSM)

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 (ZSP1)

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al. Legionów 4 (ZSP2)

6.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Mikołaja Kopernika 8 (ZSE im. M. Kopernika)

7. Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 (ZSZ1)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli, zajęć z kompetencji
kluczowych, organizacja studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego w zakresie i na
zasadach określonych poniżej.
Wykonawca musi zrealizować następujące zadania:
1.

Kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli:
Kurs SEP E1, Akademia CISCO, Integracja systemów w budynkach niskoenergetycznych, Finansowanie
i analiza ekonomiczna inwestycji w budynki pasywne i niskoenergetyczne, Technologia energetyki
wiatrowej, Technologia energetyki słonecznej, Technologia energetyki fotowoltaicznej, Technologia
energetyki geotermalnej, Technologia energetyki wodnej, Kurs prawa jazdy, Szkolenie z obsługi programu
grafiki wektorowej, Programowanie HTML, PHP, CSS, Szkolenie technik DTP, Kurs nowoczesne formy
marketingu, Szkolenie cyfrowej obróbki obrazu, Zaawansowane techniki InDesign z wykorzystaniem
publikacji interaktywnych i e-publikacji, Programowanie obrabiarek CNC, AutoCad kurs podstawowy,
Obsługa programów logistycznych, Kosztorysowanie Norma-PRO, Technologie, materiały i komponenty
wykorzystywane w budownictwie pasywnym, Technologie, materiały i komponenty wykorzystywane
w budownictwie pasywnym, Zaawansowane techniki Adobe (InDesign, Photoshop), Kurs programowania
komputerowego.

2.

Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego oraz energii odnawialnej

3.

Szkolenia wyjazdowe kompetencje kluczowe dla uczniów w tym warsztaty w NBP,GPW

4.

Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli z zakresu energii odnawialnej

5.

Doradztwo zawodowe indywidualne dla uczniów

6.

Doradztwo zawodowe – klub SPInKa

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą otrzyma od Zamawiającego (najpóźniej
w dniu podpisania umowy) szczegółowy wykaz zadań do realizacji wraz z harmonogramem ich realizacji.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia a także
z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.
Po wykonaniu każdej edycji kursu wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin dla uczestników oraz
wydać certyfikaty ukończenia/zaliczenia kursu.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować i prowadzić, a po zakończeniu szkolenia przekazać Zamawiającemu
następującą dokumentację z każdej edycji szkolenia:
 listy z podpisami uczestników potwierdzające obecność na każdych zajęciach;
 harmonogram zajęć;
 tematykę każdego spotkania z podpisem osoby prowadzącej podczas każdych zajęć;
 kserokopię wydanego zaświadczenia/certyfikatu;
 program szkolenia.

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE:
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r. zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1) Cena oferty jest ceną brutto (łącznie z podatkiem VAT).
2) Wykonawca w formularzu oferty obowiązany jest podać cenę, która obejmować będzie całość
zamówienia.
3) Oferta cenowa za wykonanie danego zadania powinna zostać obliczona przez Wykonawcę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i uwzględniać należyty podatek od towarów i usług VAT oraz
powinna być podana w formularzu oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego
wykonania zamówienia.
5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, wraz z ofertą, szczegółową kalkulację zaoferowanej ceny,
sporządzoną na podstawie zał. nr 5 do zapytania.

KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Cena wykonania zamówienia (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:
C = (cena najniższa : cena ofert badanej) x 100 pkt
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku.

PROCEDURA:
1.

Ofertę, której wzór został przedstawiony w załączniku nr 2 do zapytania, sporządzić należy w języku
polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3.

Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób przewidzianych do
realizacji zadań oraz oświadczeń o zrealizowaniu wymaganej liczby godzin określonych w szczegółowym
opisie zamówienia.

4.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy
złotych).
a) Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie
wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem
oferty.
b) Wadium winno być wniesione w pieniądzu.
c) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Kielce, 25-303 Kielce,
Rynek, nr rachunku: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903. Tytuł przelewu winien umożliwić
identyfikację zapytania ofertowego, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego
imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę.
Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak
sprawy postępowania tj. Wadium- zapytanie ofertowe nr EPP-I.042.12.3.1.2018. Za skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu
składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym
Zamawiającego.
d) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
w przypadku gdy:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
e)

Zamawiający

zwróci

wadium

wszystkim

wykonawcom

niezwłocznie

po

wyborze

oferty

najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na

konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy.
5.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

6.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25659 Kielce, Kancelaria – pokój 12 z dopiskiem „Oferta na organizację i przeprowadzenie kursów
zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych,
organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego w ramach
projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” oraz opatrzona imieniem i nazwiskiem
(nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu/faksu.

7.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2018r. o godz. 14:00.

8.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem skrzynki email zawodowe@um.kielce.pl.

ZAŁĄCZNIKI:
1.

Szczegółowy Opis Zamówienia,

2.

wzór oferty,

3.

oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,

4.

wzór umowy

5.

szczegółowa kalkulacja.

