Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Zapytanie ofertowe
Dotyczy: postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności mające na celu wybór Wykonawcy
usługi szkoleniowej z zakresu języka angielskiego w związku z realizacją projektu pt.: „Doskonalenie
kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznao
e-mail: aleksandra.maliszewska@refa.poznan.pl
NIP: 778-11-91-948, REGON: 630202470, KRS: 0000079904
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąd udział Oferenci, którzy:
 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo.
 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
 Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
 Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej,
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu
zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.



Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleo językowych, w
ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Szkolenia będą realizowane na 2 poziomach. Poziom ten będzie dopasowany do wiedzy
uczestników sprawdzonej za pomocą testów wstępnych. Dla osób w wieku powyżej 45+
tworzone będą odrębne grupy, co pozwoli na dopasowanie tempa zajęd do predyspozycji
uczestników. Ogółem przewidzianych jest 160h w tym IV grupy każda po 40h, w grupach ok.
10 uczestników. Czas trwania zajęd ok. 4h.
b) Oferent zobowiązany jest zapewnid salę, materiały oraz świadczenia na rzecz uczestników i
uczestniczek – konsumpcja, na którą składa się kawa, herbata, ciastka.
c) Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu koocowego poświadczonego
certyfikatem znanym i honorowanym w Unii Europejskiej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwośd powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od stycznia 2012 do maja 2012
ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do występowania w
imieniu Oferenta.
2. W celu udziału w postępowaniu należy przesład wypełniony Załączniki nr 2.
3. Każdy oferent może złożyd wyłącznie jedną ofertę, w której musi byd zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Ceny w złożonych ofertach muszą obejmowad wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, włączając w to koszty sali szkoleniowej oraz cateringu.
SPOSOBY I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składad do dnia 21 grudnia 2011 roku, do godziny 12:00.
Sposoby składania ofert:
 pocztą elektroniczną na adres aleksandra.maliszewska@refa.poznan.pl
 faksem na numer 061 827-94-11
 osobiście w siedzibie Zleceniodawcy – Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, ul. Rubież 46 C3,
61-612 Poznao
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Osobą upoważnioną do udzielenia ewentualnych wyjaśnieo związanych z przedmiotem
zapytania ofertowego jest Aleksandra Maliszewska, tel.61 827-94-12.

WSPÓŁNY SŁOWNIK ZAMÓWIEO
 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
 55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową
UWAGI KOOCOWE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty,
w całości lub części, bez względu na jej zawartośd cenową i nie zobowiązuje do składania
wyjaśnieo czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. Na podstawie złożonej oferty zostanie podpisana umowa na zakup usługi szkoleniowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie może byd pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki
poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

……………………………………
Miejscowośd i data

.......................................................
.......................................................
.......................................................
(pełna nazwa i adres firmy)

OFERTA
Do:
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46 C3
61-612 Poznań
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PRZEDMIOT:

PROGRAM SZKOLENIA:

RODZAJ WYDANEGO CERTYFIKATU DLA UCZESTNIKÓW:

CENA (NETTO + VAT)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone
ustawowo.1
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
6. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.2
7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
prawnej3 nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.4
8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Miejscowośd, data

1

Skreślid jeśli nie dotyczy.
Dotyczy osób fizycznych - skreślid jeśli nie dotyczy.
3
Skreślid te, które nie dotyczą.
4
Dotyczy osób prawnych – skreślid jeśli nie dotyczy.
2

Podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta

