Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poznań, 06.02.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46 C5
61-612 Poznań
tel. 0048 61 8279410
fax 0048 61 8279411
email: biuro@refa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, mającego na celu
wybór Wykonawcy usługi rekrutacyjnej w związku z realizacją projektu pt.: „Polska meblami stoi”
POKL. 03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest do 30.09.2015r.
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46 C5, 61-612 Poznań
e-mail: janusz.zielinski@refa.pl
NIP: 778-11-91-948, REGON: 630202470, KRS: 0000079904
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 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.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV; 79600000-0 – usługi rekrutacyjne
Cel projektu Polska meblami stoi
Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i instruktorów zawodu do kształcenia pracowników dla
branży meblarskiej, drzewnej i branż współpracujących w standardzie oczekiwanym przez
pracodawców.
W ramach projektu realizowane są ;
- bezpłatne nieobowiązkowe 3 dniowe (24 h) szkolenie/warsztaty stacjonarne z jednego tematu
wybranego z 9 propozycji lub szkolenie w formule e-learningowej z jednego tematu wybranego z 6
propozycji
- bezpłatne obowiązkowe 10 dniowe (80 h) praktyki w firmach.
Każdy uczestnik bierze udział w praktyce.

Przedmiotem zamówienia jest
1.

Usługa - polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji ogólnopolskiej lub regionalnej w ramach
projektu „Polska meblami stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe
życie

2. Przez rekrutację należy rozumieć;
- pozyskanie uczestników do projektu,
- zebranie dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi POKL
- przygotowanie uczestników do podpisania umowy
- podpisanie umów przez uczestników
- dostarczenie dokumentacji uczestników beneficjentowi projektu – Zamawiającemu.

Charakterystyka uczestników
Projekt jest skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów
praktycznej nauki zawodu pracujących (dowolna forma współpracy) w szkołach
ponadgimnazjalnych oraz ośrodkach kształcenia (ODDZ, CKU, CKN) publicznych i
niepublicznych, kształcących kadry niezbędne dla przemysłu meblowego, drzewnego i
obszarów z nim powiązanych w zawodach;
- cieśla, elektromechanik, elektryk, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter mechatronik, monter-elektronik,
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, stolarz,
tapicer, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektryk, technik
mechanik, technik mechatronik, technik procesów drukowania, technik technologii drewna,
technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik
prac biurowych, technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik transportu
drogowego, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik
ekonomista, technik rachunkowości.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rekrutacja 200 uczestników/uczestniczek do 30.04.2015. W ofercie należy podać planowaną
rekrutację w etapach ; do 28.02.2015r./ do 31.03.2015r./ do 30.04.2015r.
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ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być 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 wypełnić i przesłać Załączniki nr 2.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Ceny w złożonych ofertach muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
SPOSOBY I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 19.02.2015 do godz. 15:00
Sposób składania ofert:
 pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Zleceniodawcy
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, ul. Rubież 46 C5, 61-612 Poznań
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Osobą upoważnioną do udzielenia wyjaśnień związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest;
Janusz Zieliński; tel. 61 827-94-10 / janusz.zielinski@refa.pl

KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 70%
- Tempo planowanej rekrutacji 30%
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.
UWAGI KOŃCOWE
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 zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji ze składającym ofertę, którego oferta
zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania
porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
3. Na podstawie złożonej oferty oraz procesu negocjacyjnego z wybranym oferentem zostanie
podpisana umowa na zakup usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
5. Zamawiający nie może być 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
……………………………………
Miejscowość i data

.......................................................
.......................................................
.......................................................
(pełna nazwa/imię i nazwisko/adres)

OFERTA
Do:
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46 C5
61-612 Poznań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę na przeprowadzenie rekrutacji w ramach projektu
„Polska meblami stoi” POKL. 03.04.03-00-005/11:

Rekrutacja uczestników/uczestniczek

Cena netto [zł]
1 osoba

Cena brutto [zł]
1 osoba

Oferowana cena
Cena brutto
słownie
dla 200 osób
Planowana rekrutacja;
- do 28.02.2015 - ……………………………………osób
- do 31.03.2015 - ……………………………………osób
- do 30.04.2015 - ……………………………………osób

Cena netto [zł]
200 osób

Cena brutto [zł]
200 osób
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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
1
ustawowo.
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
2
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
3
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
4
majątkowych.
8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Miejscowość, data

1

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

Podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta

