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Dot, Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z22ł18,,Nowa jakość kształcenia - podniesienie kompetencji
studentów i pracowników Politechniki Świętokzyskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa lll. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkoł wyzszych.

i

ZAPYTANIE oFERTOWE

Politechnika Świętokrzyska zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie ofert na usługę przeprowadzenia
96 godzin (1godzina = 60 minut) konsultacji eksperckich, dotyczących aplikowania, realizacji i rozliczania
pro.|ektów unijnych adresowanych do uczelni wyzszych - ze szczególnym uwzględnieniem finansówania z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2O14-2020 w ramach Projektu nr POWR.03.o5,oo-oo-z224l18
,,Nowa jakoŚĆ kształcenia podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki
Świętokrzyskiej" w siedzibie Zamawiającego.

I. zAMAWlAJĄcY

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa noist<iego 7,25 -314 Kielce

ll. oPls PRzEDMloTU ZAMóWIENIA

Pzedmiotem zamówienia jest usługa konsullacji eksperckich, dotyczących aplikowania, realizacji i rozliczania
projektów unijnych adresowanych do uczelni wyższych - ze szczególnym uwzględnieniem finansowania z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wymiarze co najmniej 96 godzin (1godzina = 60
minut) dla 15 osób - pracowników Zamawiającego, w siedzibie ZamawiĄącego. Wsparcie eksperckie ma na celu
podniesienie kompetencji kadry kierowniczejoraz pracowników administracyjnych Politechniki Świętokrzyskiejw
zakresie absorpcji funduszy zewnętrznych.

Zakres tematyczny ustugi powlnien oĘmować:

1, Realizacja usługi konsultacji eksperckich w obszaze:
1,1. doradztwa w doborze optymalnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na
działania rozwojowe Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania w ramach programu POWER;
'1.2, dostarczania praĘcznej wiedzy i rozwijania u pracowników uczelni umiejętności zarzqdzania projektami

unijnymi w kontekście realizacji i roz|iczania projektów w zakresie udostępnianych puez Zamawiającego
zasobów. Poprzez udostępnianie.zasobów Zamawiający rozumie zapewnienie dostępu do wszelkiego rodzaju
treści i utworów w formie elektronicznej i tradycyjnej;

2. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zamawiającego, objęĘch zakresem konsultacji
eksperckich związanych z udostępnianymi zasobami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Uczelni.
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lnformacje dodatkowe dotyczące realizacii przedmiotu zamówienia

'l. Usługa ekspercka będzie realizowana zgodnie z potrzebami Uczelni, wynikającymi przede wszystkim z
koniecznoŚci dochowania pzez Zamawiającego obowiązujących terminów, i będzie obejmowała w
szczególności:

1,1 konsultacje eksperckie, które odbywać się będą w ramach osobistych spotkań zZamawiĄącym w jego

siedzibie, za Ęątkiem sytuacji kiedy Strony zgodnie ustalą inaczej. Będą to osobiste spotkania z
pracownikami merytorycznymi projektów odpowiedzialnymi za udostępnianie zasobów lub
przedstawicielami innych, działów uczelni wspołpracujących w, ramach realizacji wybranych projektów.

Spotkąnia będą się odbywać w siedzibie ZamawiĄącego. Czas iih trwania (nie wliczając czasu dojazdu do
Zamawiającego) będzie się wliczał do czasu usługi eksperckiej określonego w niniejszym pzedmiocie
zamówienia.

1.2 usługa będzie realizowana po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zZamawiającym w miarę jego potrzeb
(w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30+ 15:30).

1.3 naleŻy pżyjąć założenie, że maksymalna dzienna liczba godzin konsultacji eksperckich nie może
przekroczyć 8 godzin oraz,że konsultacje będą się odbywać w dni robocze.

2, Wykonawca ponadto zobowiązany będzie do udzielanie konsultacji eksperckich oraz interpretowanie
obowiązujących przepisów w zakresie przedmiotu zamówienia: w konkrelnych sytuacjach - w momencie
zwrócenia się z takim zapytaniem do wykonawcy, w ciągu dwóch dni roboczych;

2.1 w przypadku, kiedy zplzyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca nie mógłby dochować terminów,
o których mowa powyżej, niezwtocznie powiadomi o tym Zamawiającego. Strony ustalą wspólnie
ostateczny termin na wykonanie danej usługi, jediak nje dfuzszy niż 7 dni roboczych.

2.2 usługa konsultacjieksperckich określona w pkt. 2 będzie realizowana popzez kontakt telefoniczny orazza
poŚrednictwem poczty elekronicznejw dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach:7:30+15:30.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w okresach miesięcznych na podstawie fakycznie
zrealizowanych godzin usługi i przedstawieniu przez Wykonawcę protokołu wykonania usługi
zawierającego wykaz i opis wykonanych czynności,
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4, ZamawiĄący moze zgńosić zaslrzeżenia do treści złozonego protokołu, ewentualnie zwrocić się do

Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia. Zaakceptowany bez zastrzeżeń i podpisany przez Wykonawcę i

Zamawiającego protokoł wykonania usługi stanowi podstawę do wystawienia pzez Wykonawcę
dokumentu księgowego - faktury/rachunku.

lll. NAZWA l KoD cPV DoTYczĄcY PRzEDMloTU zAMÓWtENlA

794 1 2000-5 Usłu g i do radcze w,zakresie zanądzania f i nansam i

72224l00-1,Usługidoradczewzakresie zarządzaniaprojektem 1'

lv. WYMAGANIA STAW|ANE WYKONAWcY

1. O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby lizyczne nie prowadzące
działalności gospodarczej, osoby lizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, społki
prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spotek
cywilnych, qpełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1.1 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. nie pozostaje w
stanie likwidacji, upadłości, ani nie toczy się względem niego postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne

lub sanacyjne - doĘczy Wykonawcy,

1,2 Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia - dotyczy Wykonawcy lub osoby,

którą Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówieiiia: .

a) posiada wyższe wykształcenie - opis weryfikacji spełnienia warunku - zdącznikdo ofeĄ: kopia dyplomu
potwierdzająca posiadane wykształcenie,

b) w okresie ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 usługi polegające na pozyskiwaniu, realizacji i

rozliczania projektów unijnych we,współpracy z uczelniami. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić referencje / lisĘ intencyjne, inny dokument potwierdzający, że dana
usługa została wykonana należycie,

2, Konsultacje eksperckie świadczone będą osobiście przez Wykonawcę lub osobę przez niego wskazaną.
3, Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z realizacją paedmiotu zamówienia z należlltą

starannoŚcią wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług i z należylątroską o finanse publiczne oraz
interes Zamawiającego.

V. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daly zawarcia umowy do wyczerpania godzin usługi eksperckiej,
jednak nie później niż do dnia 30,11.2022 r,

Vl. TERMIN zWlĄzANlA oFERTĄ

Wykonawca, l<lóry zlożyl ofertę pozostaje nią zwięany przez okres 30 dni od daty uplywu terminu do składania
ofert okreŚlonego w zapytaniu. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłuzenie terminu

zwięania ofert, jednak o okres nie dłuższy niz 60 dni.

VIl. oPls sPosoBU PRZYGOTOWANIA oFERTY
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1, Wykonawcaprzedłoży tylko jedną qfertę.

2, WYkonawca ponosi wszelkie koszly zwięane z przygolowaniem i złozeniem oferty,
3, WYkonawca ma prawo zastrzec poufność informacjistanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w

rozumieniu Przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę

Przedsiębiorstwa Wykonawcy, należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzezone informacje,

4, Oferta winna byĆ sporządzona zgodnie z wymogami ogłoszenia na FORMULARZU oFERTy, stanowiącym
załączniknr 1 do zapytania.

5, Ofeńa powinna być sporządzona w języku polskim,

6. WszYstkie strony oferty, naniesione poprawki lub koreĘ błędówli skreślenia muszą być parafowane pąez
osoby upoważnione do składania ofeĘ w imieniu Wykonawcy,

7. wszystkie strony ofeĄ wrazzzałącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

VlIl. KRYTEBIA oCENY oFERT

1. zamawiający dokona oceny ofert według nizej wymienionych kryteriów:

Kryterium cena brutto za 1 godzinę usfugi konsultacji eksperckiej- max 75 pkt. (waga 75%) - Kryterium cena,
gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem:

fananł;Ę,lższeJaferty Elf=ffix75
gdzie: f - wańość punktowa dla kryterium: f,em,a oferty

Kryterium iloŚĆ usług - max 25 pk. (waga 25%) - ilość wykonanych usług pzez Wykonawcę lub osoby
wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia.

wańość punkowa przvznawana wedfuq zasadv:
- 3 usługi w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów unijnych we wspołpracy z uczelniami
wyzszymi- 0 pkt.,

- 4-6 usług w zakresie pozyskiwania, realizaĄi i roz|iczania projektów unijnych we wspólpracy z uczelniami
wyzszymi 15 pkt.,

- 7 usług i więcej w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów unijnych we wspołpracy z uczelniami
wyższymi - 25 pkt,

Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
Łącznie WYkonawca moŻe uzyskać maksymalnie 100 pkt,.Łączna suma punktów otrzymana pzez Wykonawcę
stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za,,kryterium cena'' i ,,kryterium ilość usług''.

'l. JeŻeli nie będzie moŻliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone ofeĄ
otrzYmały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, do złożenia ofert uzupełniających.
AoŻenie oferty uzupełniającej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycjicenowej, nie wyzszej niż
zaoferowana w ofercie pierwotnej,
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lx. OPls sPOsoBU oBLlczANlA CENY

1. Cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmuje wszystkie koszty przeprowadzenia usługi konsultacji

eksperckich tj. uwzględnienia w kosztach usfugi: łącznych kosztów zatrudnienia/wynagrodzenia eksperta i

kosztów ew. dojazdu, zakwaterowania wraz z wyżywieniem eksperta oraz wszelkich pozostalych kosztów
n iezbęd nych do p rawi dłowej r ealizacji p rzed m iotowego zamówien i a,

2, Wykonawca zaoferuje Ęlko jedną ostateczną cenę za 1 godzinę (1 godzina = 60 minut) realizacji usfugi

konsultacji eksperckiej wyrażoną w polskich złoĘch, stanowiącą cenę brutto.

3. Cena ma obejmować wszystkie podatki i inne nalezności wymagane przepisami prawa.

4. Zamalviający nie ponosi odpowiedzialnościza kwalifikacje podatRbwą i rachunkową dokonaną przez 
. l

Wykonawcę, który składając ofeńę powinien zweryfikować powyższe okoliczności.
5. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

x, MlEJscE oRAz TERMIN SKŁADANIA oFERT
Oferta powinna być pzesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.graba@tu.kielce.pl
do dnia 23.12,2019 r.

x!. PRzEsŁANKl oDRzUcENlA oFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jezeli :

1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofeńowego, w szczególnościjeżeli:
a, Wykonawca nie dotączy do oferty refeiencji lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane

doświadczenie oraz należyte wykonanie usługi,

b, zzałączonej do oferty referencji lub innego dokumentu wynikało będzie, ze Wykonawca lub osoby
wykonujące zamówienie w jego imieniu nie posiadają wymaganego okresu doświadczenia,

c. zzalączonej do ofeĄ referencji lub innego dokumentu wynikało będzie, że Wykonawca lub osoby
wykonujące zamówienie w jego imieniu nie posiadają doświadczenia z zakresu przedmiotu

zamówienia.

2, Zawierarażąco niską cenę lub koszt w stosunku do pzedmiotu zamówienia.

3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
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 przezZamawiającego nie udzielił wy.iaśnień co do raząco niskiej ceny.

7, Wykonawca w terminie wskazanym pzez Zamawiającego nie udzielił Ęaśnień co do treści złożonych
dokumentów,

8, Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwiąania ofeńą, I

9. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisóW,

xll. lNFoRMAcJ E DoTYczĄcE UNl EWAŻM ENIA PosTĘPoWANlA

1, Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy:

nie złożono zadnej oferty nie podlegającej odzuceniu,

cena najniższej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansoryanie
zamówienia,
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zaistnieje istotna zmiana okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, powodująca,

że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym,

postępowanie dotknięte jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą dalsze prowadzenie

postępowania lub zawarcie n iepodlegającej unieważnieni u u mowy.

2. O uniewaznieniu postępowania Zamawiający zawiadamia oferenta, który żoĄl nĄkouystniejszą ofertę za
pośrednictwem poczty elektronicznej oruz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie

internetowej BlP Zamawiającego.

xlll. tNNE PosTANoWlENIA,
\,

'l. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę.

2, Zamawiający moze zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie raząco niskiej ceny ofeĘ, zaś Wykonawca

zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie wskazanym przezZamawiającego, pod rygorem odrzucenia
jego oferty.

3. Zamawiający moźe zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonych dokumentów w w}znaczonym
przez siebie terminie, brak odpowiedzi stanowić będzie podstawę odrzucenia ofeńy Wykonawcy.

4. Zamawiający będzie prowadził korespondencję z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ZamawiĄący może żądać od Wykonawców potwierdzenia w formie pisemnej składanej w toku postępowania

korespondencji.

x!V. lN FoRMAcJ E DoTYczĄcE WYBORU NAJ KOizYsTNI EJszEJ oFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem poczty

elektronicznej.

2, ZamawiĄący nie będzie mó$ zawrzeć umowy na świadczenie usług z Wykonawcą pozostającym w stosunku
pracy z ZamawiĄącym oruz w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zlecić lub powierzyć wykonanie usługi

osobie pozostającej w stosunku pracy zZamawiającym.
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