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Dot. Prolektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224I18 ,,Nowa jakośćkształcenia podniesienie kompetencji
studentów i pracowników Politechnlki Św!ętokzyskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój,

.

ZAPYTANIE oFERToWE
\,

z

upzejmą prośbąo nadesłanie ofeń na usługę pzeprowadzenia
warsztatów szkoleniowych z zakresu użytkowanie podstawowych pzynądów pomiarowych
w ramach PĄektu nr POWR.03.05.00-00-Z224I18 ,,Nowa jakośćksźałcenia- podniesienie kompetencji
studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej" w miejscu wskazanym pzez Wykonawcę.
Politechnika'Świętokzyska zwraca się

l.

ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Świętokzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25
ll,

oP§

;

- 314

Kie|ce

PRZEDMIoTU zAMoWlENlA

Pzedmiotem zapytania ofeńowego jest pzeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu użytkowanie
podstawowych pzyrządów pomiarowych
w miejscu wskazanym pzez Wykonawcę, zgodnie z opisem pzedmiotu zamowienia,

Warsztaty szkoleniowe

z

zakresu użytkowanie podstawowych pnyządów pomiarowych

-

liczba

uczestników 1 osoba, czas tnłania warsztatów to 2 dni, 8 godzin lekcyjnych (45 min.) zajęć dziennie
(łącznie 16 godzin lekcyjnych warsńatów szkoleniowych)
Wymagania odnośnie usługi:
Poszezenie oraz utnłalenie umiejętności z posługiwania się, wykozystania i budowy
podstawowych pzyządow do pomiaru długościi kąta.
Poznanie metod unikania typowych błędow popełnianych podczas wykonywania pomiarow
pzyządami do pomiaru długościi kąta.

1.

2.

lll. NAzYvA

t

KoD cPV DoTYczĄcY PRzEDMloTU zAMoWlENlA

80500000-9 - Usługi szkoleniowe
!

lV. WYMAGANIA STAW|ANE vVYKoNAWcY
1

,

Wykonawca lub osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy muszą posiadać wyzsze wykształcenie
oraz udokumentowane, co najmniej dwuletnie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń merytorycznie

zwiąanych z pzedmiotem zamówienia.

2,

Na potwierdzenie wymogu, o którym mowa w ppkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest dołączyó do ofeĘ
referencje lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie oraz należyte wykonanie usługi.

3.

Uwzględnienia w kosztach usługi: łącznych kosztow zatrudnienia nauczyciela/trenera i kosztów opracowania
programu oraz materiałow dydaktycznych, kosztów ew. dojazdu, zakwaterowania wraz z wyzywieniem
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nauczyciela/trenera. Należy przyjąó załozenie, źe maksymalna dzienna liczba godzin lekcyjnych szkolenia
nie może przekroczyć 8 godzin oruz,że zajęcia będąsię odbywać w dni robocze,

4.
5.

Wyposażenia uczestników szkolenia w niezbędne materiały szkoleniowe (materiały w formie elektronicznej),
Wcześniejszegouzgodnienia z Zamawiającym terminu szkolenia (w dni robocze: od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 + 15:30).

pzygotowania

6.

i

pzedłożenia do akceptacji Zamawiającemu (pzed pżystąpieniem do wykonania

zamowienia):

_
7.
B,
9,

-

programu szkolenia obejmującego treścitematyczne odpowiednie do poziomu prowadzonego szkolenia,

treścii formy materiałóŃ edukacyjnych dla

słuchaczy.

\,

Dyspozycyjności w godzinach prowadzenia szkolenia,
Prowadzenia szkolenia w formie zgodnej z programem.
Udostępnienia spzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji szkolenia,

10. Spoządzenia listy obecności na szkoleniu,
11. Wystawienie ocen końcowych w protokole ocen.
12. Wystawienia słuchaczom certyfikatów, potwierdzających

pomyślneukończenie szkolenia.

V. TERM|N VVYKoNANIA ZAMÓWEN|A
Termin wykonania pzedmiotu zamowienia do dnia 31.10,2019 r.
VI. TERMIN

zWlĘANlA oFERTĄ

Wykonawca, Kóry dożyłofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania
ofóń określonego w zapytaniu. Zamawiający moze zwroció się do Wykonawców o pzedłuzenie terminu związania
ofeń, jednak o okres nie dłuższy niz 60 dni.,
Vll.

oPls §PosoBU PRZYGoTOWAN|A oFERTY

1. Wykonawca pzedłozy tylko jednąofeńę.
2. Cena oferty pzedstawiona pzez Oferenta
3. ofeńa winna byó spoządzona zgodnie z

4.
5.
6.

obejmuje wszystkie kosĄ pzeprowadzenia szkolenia.
wymogami ogłoszenia na FORMULARZU OFERTY, stanowiącYm

załącznik nr 1 do zapytania.
Ofeńa powinna byó spoządzona w języku polskim,
Wszystkie strony ofeńy, naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą byĆ parafowane wzez
osoby upowaznione do składania w ińieniu Wykonawcy,
Wszystkie strony ofeńy wruzz załącznikami muszą byc kolejno ponumerowane.

Vlll. KRYTERIA ocENY oFERT

1.

ZamawiĄący dokona oceny ofeń według nizej wymienionych kryteriów:

Cena ofertv (C) Wańośćkryterium (waga) 100%

podstawą oceny jest cena ofeńy brutto pzedstawiona pzez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty
pzeprowódzenia sŻkolenia, Ocenie podlega wysokośćceny za wykona'nie zamowienia, zaoferowana przez

Oferenta, Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wańoŚci najniższej cgny
do wańościz ofeńy badanej z uwzględnieniem wagiza to kryterium, wg wzoru:
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pośrednictwempoczty

elektronicznej

na adres: mgraba@tu.kielce.pl
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ZamawiĄący uniewaznj postępowanie
w pzypadku, gdy:
nie złozono żadnejofeĘ
nie poOlegalącej oO',iu..niu,
cena najnizszejofertY
Pzekracz.a łwoĘ,

ń"':ry:,ący
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powodująca,

niemozriwą oo- usunięcia
wadą uniemozliwiającą dalsze
prowadzenie
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nĄkouYstniejszą ofeńę za
zawiadamia oferenta, ktozY złoĄł
Zamawiający
postępowania
o uniewaznieniu
internetowej
stosownej informacji na stronie
pośrednictwem poczty elektronicznej orurpopi,"rzamieszczenie

2.

BlP Zamawiającego,

xlll. iNNE PosTANoWlENlA
1.Zamawiającypoprawiwofercieoczywisteomyłkipisarskieirachunkowe,oczymzawiadomiWykonawcę.
Wykonawca
rażąco niskiej ceny ofeĄ, zaś

2.

Wyko11Ń ; wyjaśnienie
Zamawiający moźe zwroció się do
pod rygorem odzucenia
w terminie wskazanym puez7amawiającego,
odpowiedzi
jest
udzielić
zobowiązany

3.
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W,znaczon'm

wyjaśnienietreŚci złoŻonYch dokumentow
może zwroció się do Wykonawcy o
odzucenia oferty Wykonawcy,
pzez siebie terminie, brak odjowiedzi stanowić
poc,ry':T,::.,,:"1
z Wykonawcam! za pośrednictwem
Zamawiający będzie prowadził korespondencję
w toku postępowanla
poiwierozlnia w formie pisemnej składanej
wykonawcow
od
żądaó
może
zamawiający

Ęlii,,l1Tlę

korespondencji.

XlV.lNFoRMAcJEDoTYcZĄcEWYBoRUNAJKoRzYsTNlEJszEJoFERTY
poczty elektronicznej'
zawiadomioferenta za pośrednictwem
zamawiający
najkozystniejszejofeńy
1. o wyborze
w stosunku

2,

uroń'1;1,iadczenie_Ńug z Wykonawcąpozostającym
powiezyć wykonanie
gdy wykonawca zamieia zlóció lub
pracy zzamawiającym oraz w pzypadku,

Zamawiający nie będzie mogł zawzeó

orobi. pozostającej

w stosunku pracy z Zamawiającym,
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