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Zatctcznik nr 9 do Regulaminu udzielania zam6wien publicznych w Politechnice Swi~tokrzyskiej 
wprowadzonego Zarzctdzeniem Rektora Nr 128/20 

Politechnika Swi~tokrzyska 
al. Tysictclecia Panstwa Polskiego 7 
25-314 Kielce 

Kielce dn.10.05.2021 r. 

Dot. Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z202/1 7 ,Politechnika Swi~tokrzyska nowoczesnct uczelnict 
w europejskiej przestrzeni gospodarczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozw6j. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Politechnika Swi~tokrzyska zwraca si~ z uprzejmq_ prosbq_ o nadeslanie ofert na uslug~ przygotowania 
i przeprowadzenia zaj~c warsztatowych z wykorzystania skaningu laserowego dla student6w kierunku GIK 
w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202117 .. Politechnika Swi~tokrzyska nowoczesnct uczelnict w 
europejskiej przestrzeni gospodarczej", 

I. ZAMAWIAJA.CY 

Politechnika Swi~tokrzyska, al. Tysiq_clecia Paristwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA 

1. Przedmiot zam6wienia: Wynagrodzenie za uslug~ przeprowadzenia zaj~c warsztatowych zakresie 
wykorzystania skaningu laserowego (poz.68) dla student6w dla student6w kierunku Geodezja i Kartografia dla 3 
grup ( 1 grupa /10 os6b ), czas trwania szkolenia 24 godz./grupa 

2. Wykonawca zobowiq_zany jest prowadzic szkolenie stacjonarnie: 
• Miejsce zaj~c teoretycznych: sala wykladowa na terenie Miasta Kielce 
• Miejsce zaj~c praktycznych: kopalnie surowc6w skalnych, wyrobiska pokopalniane na terenie Miasta 

Kielce 
3. Celem przedmiotu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiej~tnosci w zakresie samodzielnego wykonywania 
skaningu laserowego zadanego obiektu oraz opracowywania uzyskanych wynik6w 
4. W rezultacie przeprowadzonych zaj~c praktycznych student powinien uzyskac zaswiadczenie ukoriczenia 
szkolenia (potwierdzajq_ce udzial w szkoleniu ) 

Ill. NAZWA I KOD CPV DOTYCZACY PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA 

80000000·4 • Ustugi edukacyjne i szkoleniowe 

IV. WYMAGANIA ST AWIANE WYKONAWCY W ZWIA_ZKU Z REALIZACJA. ZAM6WIENIA 

1. Uwzgl~dnienia w kosztach uslugi: lq_cznych koszt6w zatrudnienia nauczyciela/trenera i koszt6w opracowania 
programu szkolenia oraz material6w dydaktycznych, koszt6w ew. dojazdu, zakwaterowania wraz z wyzywieniem 
nauczyciela/trenera, koszty wynaj~cia sali wykladowej Nalezy przyjq_c zalozenie, ze maksymalna dzienna liczba 
godzin lekcyjnych szkolenia nie moze przekroczyc 8 godzin 
2. Wyposaienia uczestnik6w szkolenia w niezb~dne materialy dydaktyczne (materialy w formie elektronicznej). 
3. ZAPEWNIENIE KURSANTOM WYMAGANEGO SPRZ~TU POMIAROWEGO I KOMPUTEROWEGO ORAZ 
OPROGRAMOWANIA NIEZB~DNEGO DO REALIZACJI WARSZTATOW 
4. Wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajq_cym terminu szkolenia. 
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5. Przygotowania i przedloi:enia do akceptacji Zamawiaja.cemu (przed przystqpieniem do wykonania 
zam6wienia): 
- programu szkolenia obejmuja.cego tresci tematyczne odpowiednie do poziomu prowadzonego 
szkolenia, 

- szczeg61owego harmonogramu szkolenia wraz z terminem i miejscem realizacji warsztat6w. 
6. Dyspozycyjnosci w godzinach prowadzenia szkolenia. 
7. Prowadzenia szkolenia w formie zgodnej z programem. 
8. Przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia szkolenia oraz wydanie certyfikatu/zaswiadczenia 
potwierdzaja.cego nabycie zdobytych kompetencji 
9. Sprawowania nadzoru nad frekwencja. sluchaczy poprzez prowadzenie imiennej listy obecnosci. 

V. WARUNKI UDZIAt.U W POST~POWANIU 

1. Wykonawca b~da.cy jednoczesnie osoba. realizuja.ca zam6wienie lub osoby wykonuja.ce zam6wienie w imieniu 
Wykonawcy musza. posiadae wyi:sze wyksztalcenie oraz udokumentowane, dwuletnie doswiadczenie w 
prowadzeniu szkoleri merytorycznie zwia.zanych z przedmiotem zam6wienia. 

2. Na potwierdzenie wymogu, o kt6rym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowia.zany jest dola.czye do oferty 
referencje lub inny dokument potwierdzaja.cy posiadane doswiadczenie oraz nalei:yte wykonanie uslugi 
wystawiony przez podmiot, na rzecz kt6rego byla realizowana, 

4. W celu unikni~cia konfliktu interes6w zam6wienie nie moi:e bye udzielone podmiotom powia.zanym osobowo 
lub kapitalowo z Zamawiaja.cym. Przez powia.zania kapitalowe lub osobowe rozumie si~ wzajemne powia.zania 
mi~dzy Zamawiaja.cym lub osobami upowai:nionymi do zaciqgania zobowia.zari w imieniu Zamawiaja.cego lub 
osobami wykonuja.cymi w imieniu Zamawiaja.cego czynnosci zwia.zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcct polegaja.ce w szczeg61nosci na: 
a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp61nik sp61ki cywilnej lub sp6lki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzial6w lub akcji, 

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarza.dzaja.cego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwia.zku mali:eriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca w takim przypadku podlega wykluczeniu z post~powania, a jego 
oferta zostanie odrzucona. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zam6wienia: do 30.06.2021 r 

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA 

Wykonawca, kt6ry zloi:yl ofert~ pozostaje nia. zwia.zany przez okres 30 dni od daty uplywu terminu do skladania 
ofert okreslonego w zapytaniu. Zamawiaja.cy moi:e zwr6cie si~ do Wykonawc6w o przedlui:enie terminu 
zwia.zania ofert, jednak o okres nie dlui:szy nii: 30 dni. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca przedloi:y tylko jednq_ ofert~. 
2. Cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmuje wszystkie koszty zrealizowania zam6wienia. 
3. Oferta winna bye sporza.dzona zgodnie z wymogami ogloszenia na FORMULARZU OFERTY, stanowia.cym 

zalq_cznik nr 1 do zapytania. 
4. Oferta powinna bye sporzq_dzona w j~zyku polskim. 
5. Wszystkie strony oferty, naniesione poprawki lub korekty bl~d6w i skreslenia musza. bye parafowane przez 

osoby upowai:nione do skladania w imieniu Wykonawcy. 
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6. Wszystkie strony oferty wraz z zala.cznikami musza. bye kolejno ponumerowane. 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiaja.cy dokona oceny ofert wedlug nii:ej wymienionego kryterium: 

Cena oferty (C) Wartosc krvterium (wagal 100% 

Podstawa. oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmuja.ca wszystkie koszty. Ocenie 
podlega wysokose ceny za wykonanie zam6wienia, zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia 
tego kryterium, b~dzie obliczana jako stosunek wartosci najnii:szej ceny do wartosci z oferty badanej z 
uwzgl~dnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru: 

Cena najni:±szej oferty 
C = X 100 

Cena badanej oferty 

gdzie: c- wartose punktowa dla kryterium: C ena of erty 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena rna obejmowae wszystkie podatki i inne nalei:nosci wymagane przepisami prawa. 
2. Zamawiaja.cy informuje, ii: na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od towar6w i uslug 

(Dz.U. 2021 .685), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku VAT. 
3. Cena musi zawierae wszystkie koszty zwia.zane z realizacja.zam6wienia. 
4. Cena nie ulega zmianie w okresie obowia.zywania umowy. 
5. Cena podana w ofercie musi bye wyrai:ona w walucie polskiej. 

Uwaga: 
W przypadku zmiany w zakresie zwolnienia z podatku VAT Wykonawca zobowia.zany jest zastosowae 
odpowiednia. stawk~ podatku obowia.zuja.ca. na dzieri skladania ofert. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalei:y 
do obowia.zk6w Wykonawcy. Stawka podatku musi bye podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towar6w i uslug oraz podatku akcyzowym. Zamawiaja.cy nie uzna za oczywista. omylk~ i nie b~dzie poprawial 
bl~dnie ustalonego podatku VAT. Oferta zawieraja.ca zla. stawk~ podatku VAT zostanie odrzucona. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKlADANIA OFERT 

Oferta powinna bye przeslana za posrednictwem poczty elektronicznej na ad res: justyna@tu.kielce.pl do dnia 
21.05.2021 r. 

(termin nie moi:e bye kr6tszy nii: 7 dni) 

XII. PRZESlANKI ODRZUCENIA OFERTY 

Zamawiaja.cy odrzuca ofert~ Wykonawcy, jei:eli: 

1. Jej trese nie odpowiada tresci zapytania ofertowego, w szczeg61nosci jei:eli: 
a. Wykonawca nie dola.czy do oferty referencji lub innego dokumentu potwierdzaja.cego posiadane 

doswiadczenie oraz nalezyte wykonanie uslugi, 
b. z zala.czonej do oferty referencji lub innego dokumentu wynikalo b~dzie, i:e Wykonawca o kt6rym 

mowa w pkt V ppkt. 1 lub osoby wykonuja.ce zam6wienie w jego imieniu nie posiadaja. wymaganego 
okresu doswiadczenia; 
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c. z zalq_czonej do oferty referencji lub innego dokumentu wynikalo b~dzie, i:e Wykonawca o kt6rym 
mowa w pkt V ppkt. 1 lub osoby wykonujq_ce zam6wienie w jego imieniu nie posiadajq_ 
doswiadczenia z zakresu przedmiotu zam6wienia. 

2. Zawiera rai:q_co niskq_ cen~ lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia. 
3. Jej zloi:enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji . 
4. Zostala zloi:ona przez Wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~powaniu ; 

5. Zawiera bl~dy w obliczeniu ceny lub kosztu, w tym bl~dnq_ stawk~ VAT. 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia nie zgodzil si~ na poprawienie oczywistych 

omylek pisarskich lub rachunkowych. 
7. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajq_cego nie udzielil wyjasnien co do rai:q_co niskiej ceny. 
8. Wykonawca w terrninie wskazanym przez Zamawiajq_cego nie udzielil wyjasnien co do tresci zloi:onych 

dokument6w. 
9. Wykonawca nie wyrazil zgody na przedlui:enie terminu zwiq_zania ofertq_. 
10. Jest niewai:na na podstawie odr~bnych przepis6w. 

XIII. INFORMACJE DOTYC~CE UNIEWAZNIENIA POST~POWANIA 

1. Zamawiajq_cy uniewai:ni post~powanie w przypadku, gdy: 
1) nie zloi:ono i:adnej oferty; 
2) wszystkie zloi:one oferty podlegaly odrzuceniu; 
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnii:szq_ cenq_ przewyi:sza kwot~. kt6rq_ 
zamawiajq_cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, chyba i:e zamawiajq_cy moi:e zwi~kszyc 
t~ kwot~ do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 
4) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujq_ca, i:e prowadzenie post~powania lub wykonanie 
zam6wienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie moi:na bylo wczesniej przewidziec; 
5) post~powanie obarczone jest niemoi:liwq_ do usuni~cia wadq_ uniemoi:liwiajq_cq_ zawarcie niepodlegajq_cej 
uniewai:nieniu umowy w sprawie zam6wienia publicznego; 

2. 0 uniewai:nieniu post~powania Zamawiajq_cy zawiadamia oferenta, kt6rzy zloi:yl najkorzystniejszq_ ofert~ za 
posrednictwem srodk6w komunikacji elektronicznej, a taki:e zamieszcza przedmiotowa inforrnacj~ na stronie 
BIP. 

XIV. INNE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiajq_cy poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawc~. 
2. Zamawiajq_cy moi:e zwr6cic si~ do Wykonawcy o wyjasnienie rai:q_co niskiej ceny oferty, zas Wykonawca 

zobowiq_zany jest udzielic odpowiedzi w terminie wskazanym przez Zamawiajq_cego, pod rygorem odrzucenia 
jego oferty. Zamawiajq_cy przez rai:q_co niskq_ cen~. rozumie wartosc calkowitq_ oferty nii:szq_ o 30% od 
sredniej arytmetycznej ustalonej wartosci zam6wienia przez Zamawiajq_cego przed wszcz~ciem 

post~powania. 

3. Zamawiajq_cy moi:e zwr6cic si~ do Wykonawcy o wyjasnienie tresci zloi:onych dokument6w w wyznaczonym 
przez siebie terrninie, brak odpowiedzi stanowic b~dzie podstaw~ odrzucenia oferty Wykonawcy. 

4. Zamawiajq_cy b~dzie prowadzil korespondencj~ z Wykonawcami za posrednictwem poczty elektronicznej. 
Zamawiajq_cy moi:e i:q_dac od Wykonawc6w potwierdzenia w formie pisemnej skladanej w toku post~powania 
korespondencji. 

5. Wykonawca zobowiq_zany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
stanowiq_cej zlq_cznik nr 6 do zapytania ofertowego. Odmowa podpisania przedmiotowej umowy skutkowac 
b~dzie odstapieniem przez Zamawiajq_cego od zawarcia umowy na realizacj~ przedmiotu zam6wienia winy 
Wykonawcy. 
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XV. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

... 

1. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajq_cy zawiadomi Wykonawc~, kt6rego oferta zostala wybrana 
za pomocq_ srodk6w komunikacji elektronicznej, a takie zamieszcza przedmiotowq_ informacj~ na stronie 
internetowej BIP. 

@ OR 
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