
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-07-2019

Termin składania ofert

30-07-2019

Numer ogłoszenia

1194114

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do
dnia 30.07.2019 r. do godziny 12:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mgraba@tu.kielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr inż. Marcin Graba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 34 24 748

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu badań nieniszczących z podziałem na
części:
część I – metodą wizualną VT1 + VT2
część II – metodą penetracyjną PT1 + PT2
część III – metodą magnetyczno – proszkową MT1 + MT2
w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Oferty można składać na jedną, dwie lub na wszystkie części.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia



Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie nauczycieli do włączenia w program dydaktyczny tematyki badań
nieniszczących metodami:
- wizualną VT1 + VT2
- penetracyjną PT1 + PT2
- magnetyczno - proszkową MT1 + MT2

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu badań nieniszczących z
podziałem na części:

Część I – szkolenie z zakresu badań nieniszczących metodą wizualną VT1 + VT2 – liczba uczestników 2
osoby, czas trwania szkolenia to 5 dni, 8 godzin lekcyjnych (45 min.) zajęć dziennie (łącznie 40 godzin
lekcyjnych szkolenia)
Część II – szkolenie z zakresu badań nieniszczących metodą penetracyjną PT1 + PT2 – liczba uczestników 3
osoby, czas trwania szkolenia to 6 dni, 8 godzin lekcyjnych (45 min.) zajęć dziennie (łącznie 48 godzin
lekcyjnych szkolenia)
Część III – szkolenie z zakresu badań nieniszczących metodą magnetyczno - proszkową MT1 + MT2 –
liczba uczestników 3 osoby, czas trwania szkoleń to 6 dni, 8 godzin lekcyjnych (45 min.) zajęć dziennie
(łącznie 48 godzin lekcyjnych szkolenia)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Oferty można składać na jedną, dwie lub na wszystkie części.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 06.12.2019 r., należy przyjąć założenie, że maksymalna
dzienna liczba godzin lekcyjnych każdego szkolenia nie może przekroczyć 8 oraz, że zajęcia będą się
odbywać w dni robocze.

Załączniki

Klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1282818
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1282817
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1282816
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1282815


Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca lub osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy muszą posiadać wyższe
wykształcenie oraz udokumentowane, co najmniej dwuletnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
merytorycznie związanych z przedmiotem zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia w imieniu Wykonawcy muszą posiadać wyższe wykształcenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oświadczenie o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
- Klauzula informacyjna dot. RODO.
- Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.
- Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.
- Wykonawca lub osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy muszą posiadać wyższe
wykształcenie oraz udokumentowane, co najmniej dwuletnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
merytorycznie związanych z przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena oferty - 100%
Podstawą oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty
przeprowadzenia kursu. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, zaoferowana przez
Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej
ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru:
C=(Cena najniższej oferty)/(Cena badanej oferty)×100

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2017.1221 tj.), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku VAT.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności jeżeli:
a. Wykonawca nie dołączy do oferty referencji lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane
doświadczenie oraz należyte wykonanie usługi;
b. z załączonej do oferty referencji lub innego dokumentu wynikało będzie, że Wykonawca lub osoby
wykonujące zamówienie w jego imieniu nie posiadają wymaganego okresu doświadczenia;
c. z załączonej do oferty referencji lub innego dokumentu wynikało będzie, że Wykonawca lub osoby
wykonujące zamówienie w jego imieniu nie posiadają doświadczenia z zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1282814
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1282813


konkurencji;
4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych;
6. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień co do rażąco niskiej
ceny;
7. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień co do treści złożonych
dokumentów;
8. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
9. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Adres

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413424100

Fax

413441684

NIP

6570009774

Tytuł projektu

Nowa jakość kształcenia - podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z224/18-00


