Zadanie realizowane przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z Powiatem Mieleckim (umowa nr 53//2017/PCPR)
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Umowa o realizację zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu w
ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w latach 2017-2018.

Mielec, 28.03.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/PASZ/2017
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego w postaci kursu "Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej" oraz
zorganizowania i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego.
na podstawie Umowy o realizację zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu w ramach projektu pn. „Program aktywizacji
społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w latach 2017-2018.

ZAMAWIAJĄCY:
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w: ul. Krakowska 1, 39-300 Mielec,
NIP 817-217-84-32, REGON 36285445700000, KRS 0000581701, reprezentowana przez Pana Marka Kosińskiego –
Prezesa Zarządu,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
2. Rodzaj zamówienia:
Usługi
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w postaci kursu
"Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej". Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80500000-9 - Usługi szkoleniowe
80500000-8 – Szkolenia zawodowe
5. Oferty częściowe:
Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych. Oferta powinna zawierać pełen zakres usług zgodnie
z przedmiotem zamówienia przedstawionym w Załączniku nr 1.
6. Czas trwania zamówienia / termin wykonania:
Czas trwania zamówienia: 04.2017r. – 07.2017r.
7. Miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce wykonania zamówienia – Mielec
8. Zaliczki:
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca wypełnia w tym celu Załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
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Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
3) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
4) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Warunek szczegółowy - w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w
realizacji szkoleń objętych zapytaniem ofertowym. Wykonawca powinien mieć minimum 2 lata doświadczenia
oraz wykazać przynajmniej 2 przeprowadzone kursy w ostatnich 3 latach tożsame z przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
5) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe
rozumieć należy pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a
także osoby, które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz
wykonawcy, jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Osoby przeprowadzające szkolenie
(trenerzy) oprócz odpowiednich kwalifikacji powinny posiadać minimum dwu letnie doświadczenie zawodowe w
danej dziedzinie lub 300 przeprowadzonych godzin szkoleniowych.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
6) Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
Przez dysponowanie potencjałem technicznym należy rozumieć dysponowanie odpowiednim sprzętem i
zapleczem technicznym, posiadanie zasobów na podstawie aktu własności, dzierżawy, użyczenia lub najmu.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
7) Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Warunek szczegółowy - w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają aktywny wpis do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wykonawca wypełnia w tym celu Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia
Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
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8) Przedstawią program
szkolenia objętego zamówieniem uwzględniający
minimum: zakres
i przedmiot szkolenia, termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, godziny i daty przeprowadzenia zajęć. Wykonawca
wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu programu kursu - załącznik nr
3 do Zapytania ofertowego, w terminie do czterech dni od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty, pod rygorem unieważnienia wyboru Wykonawcy.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału
w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Oferta
Wykonawcy
wykluczonego
z
postępowania
z
powodu
niespełnienia
warunków
udziału
w postępowaniu będzie traktowana, jako nieważna.
10. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy celem potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
1) Program kursu załącznik nr 3 - Wykonawca wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu programu kursu - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
w terminie do czterech dni od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, pod rygorem
unieważnienia wyboru Wykonawcy.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu załącznik nr 4
3) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych załącznik nr 4
4) Inne dokumenty, które zostaną dostarczone, a nie zostały wymienione w tym punkcie nie będą brane
pod uwagę podczas oceny oferty.
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów, z których nie wynika jasno potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.
PROCEDURA
11. Tryb udzielenia zamówienia
Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień
publicznych
(Dz.
U.
z
2015,
poz.
2164
z
późn.
zm.)
W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego, zgodnie z umową o dofinansowanie, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu
o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 r.
12. Kryteria oceny ofert
1) Cena będzie stanowiła 100% badanej Oferty.
13. Opis sposobu obliczenia ceny Oferty:
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) – tj.100%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt.
Kryterium C - Cena Oferty brutto, Oferta uzyska „C” punktów wg wyliczenia:
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Cena brutto Oferty najtańszej
C = -------------------------------------------- x 100 pkt x 100%
Cena Oferty badanej

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
14. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe
• www.pfrr.com.pl
15. Termin oraz miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć najpóźniej do końca dnia 07.04.2017.
➢
W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres: Biuro projektu
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, Podkarpacka Fundacja Rozwoju
Regionalnego ul. Sienkiewicza 1/38, 39-300 Mielec (Biuro Projektu czynne jest od pn.- pt. w godzinach od
730 – 1530)
➢ W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres konrad.jedrzejowski@pfrr.biz.pl do godziny
23.59.59
1. Wiążąca jest data wpływu Oferty do Zamawiającego: Biuro Projektu „Program aktywizacji społecznozawodowej w Powiecie Mieleckim” Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Sienkiewicza 1/38, 39300 Mielec
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
16. Osoby do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu
konrad.jedrzejowski@pfrr.biz.pl

jest

p.

Konrad

Jędrzejowski,

tel.

606-320-359,

e-mail:

17. Termin związania Ofertą
Termin związania Ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu składania ofert
wskazanego w pkt. 15.
18. Sposób sporządzenia Oferty
1. Wykonawcy
zobowiązani
są
zapoznać
się
dokładnie
z
informacjami
zawartymi
w zamówieniu i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Ofertę
można
składać
wyłącznie
na
formularzu,
którego
wzór
przedstawiono
w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z Ofertą konieczne jest złożenie
dołączonego, jako wzór Załącznika nr 4.
3. Oferta zawierać będzie cenę jednostkową brutto przeprowadzenia szkolenia zawodowego określonego
w zamówieniu (z uwzględnieniem wszystkich należnych podatków) oraz łączny koszt realizacji
zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną Ofertę.
5. W przypadku składania Oferty w wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Zapytanie
ofertowe nr 7/PASZ/2017
6. Wykonawca wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
programu kursu - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, w terminie do czterech dni od otrzymania
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, pod rygorem unieważnienia wyboru Wykonawcy.
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19. Termin publikacji oceny nadesłanych ofert
Oferty zostaną ocenione do 5 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Odpowiedź informująca o rozstrzygnięciu zostanie przesłana drogą elektroniczną lub pisemnie jedynie do
Wykonawców, którzy złożyli Oferty.
Zamawiający niezwłocznie upubliczni wyniki oceny na:
•
www.pfrr.com.pl

20. Zawarcie umowy
Wykonawca jest zobligowany do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli
Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy dotyczącej realizacji usługi w terminie do 3 dni
kalendarzowych od daty opublikowania wyników oceny nadesłanych ofert, Zamawiający wybierze Ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
21. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami
zewnętrznymi np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze
zmniejszenia/ rozszerzenia zakresu rzeczowego.
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej
realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres
zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. miejsc świadczenia usług.
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22. Unieważnienie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego z przyczyn organizacyjnych,
technicznych i/lub prawnych.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NR 7/PASZ/2017
Przedmiot zamówienia
I. Informacja o zadaniu publicznym pod tytułem: "Realizacja zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników
Projektu w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017 -2018"
1. W
ramach
realizacji
zadania
publicznego
objętych
zostanie
wsparciem
57
niepełnosprawnych,
korzystających
z
Programu
Operacyjnego
Pomoc
Żywnościowa
przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą.
2.

3.
4.
5.
6.

osób:
oraz

W ramach realizacji zadania oferowane są następujące formy wsparcia:
1) Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego:
2) Zorganizowanie i przeprowadzenie w oparciu o indywidualne potrzeby
i predyspozycje Uczestników Projektu następujących kursów zawodowych:
a)
Spawacz MAG/TIG
b)
Magazynier z obsługą wózków widłowych
c)
Operator koparko-ładowarki
d)
Kucharz zawodowy
e)
Cukiernik
f)
Florysta
g)
Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej
3) Organizacja staży zawodowych
Okres realizacji zadania publicznego: od 06.02.2017r. – 31.05.2018r.
Przewidywana ilość beneficjentów ostatecznych: 57 osób.
Liczba uczestników projektu, dla których realizowany jest kurs: 4
Wartość zadania publicznego: 1 002 946,18 zł.

II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu „Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej” w
ilości 330 godzin w tym 280 godzin kurs kwalifikacji wstępnej i 50 godzin prawo jazdy kategorii C - dla ok. 4
osób. Jedna godzina oznacza godzinę zegarową (60 min.)
a) Planowany termin realizacji: kwiecień 2017 – lipiec 2017
b) Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się na terenie miasta Mielca.
c) Wymagane jest aby kurs prawo jazdy kategorii C kończył się egzaminem w WORD.
d) Wymagane jest aby Zleceniobiorca lub podmiot niebędący stroną umowy realizujący tą część zadania
publicznego posiadał wymagane uprawnienia na przeprowadzanie szkoleń w zakresie Prawo jazdy
kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej lub zapewnił realizację przedmiotu zlecenia przez podmiot
posiadający takie uprawnienia. Wymaga się, aby Zleceniobiorca lub podmiot niebędący stroną umowy
realizujący tą część zadania publicznego dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia, a realizacja w/w kursu przebiegała zgodnie z przepisami prawa krajowego
warunkującego zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie.
e) Zleceniodawca dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursu do innych grup szkoleniowych pod
warunkiem, że zostaną spełnione wymogi zawarte w zamówieniu.
2. Koszt kursów zawodowych powinien obejmować:

a) we wszystkich przypadkach kiedy zajęcia odbywają się po min. 6 godzin lekcyjnych catering w postaci przerwy
kawowej i obiadu w cenie 30,00 zł brutto za osobę na dzień,
b) koszt wymaganych badań lekarskich przed rozpoczęciem danego kursu,
c) koszt odzieży ochronnej wymaganej na danym kursie,
d) koszt trenerów,
e) koszt wynajmu sal szkoleniowych,
f) koszt przeprowadzenia egzaminów końcowych i wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
g) materiały szkoleniowe dla uczestników posiadające podane przez Zamawiającego logotypy projektu,
h) ubezpieczenie NNW uczestników kursu na kwotę nie niższą niż 10.000 zł na 1 uczestnika na czas trwania kursu
oraz w drodze na kurs i z powrotem,
i) prowadzenie dokumentacji na drukach zawierających podane przez Zamawiającego logotypy projektu tj.: listy
obecności, programy szkolenia, ankiety oceniające szkolenie itp.,
j) koszt przeprowadzenia ewentualnego jednokrotnego egzaminu poprawkowego. (wykonawca w ramach
kosztu szkolenia na uczestnika, powinien zorganizować ewentualny jednokrotny egzamin poprawkowy - w
terminie do 28 grudnia 2017r.)
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3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe
w danej dziedzinie/zawodzie lub 300 godzin przeprowadzonych szkoleń,
b) opracowania programu kursu i dostarczenia go do Zleceniodawcy najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć,
c) bieżącego zawiadomienia Zamawiającego o przypadku nieobecności uczestnika zajęć na zajęciach,
niezdyscyplinowania oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania pod rygorem
odmowy zapłaty za zajęcia z tymi osobami,
d) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć na kwotę nie niższą niż 10 000 zł na
1 uczestnika na czas trwania zajęć oraz w drodze na zajęcia i z powrotem oraz doręczenia Zamawiającemu
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej obejmującej uczestników zajęć
przed rozpoczęciem zajęć pod rygorem odmowy zapłaty za zajęcia z tymi osobami,
e) zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu zajęć i jego wynikach,
f) prowadzenia dokumentacji zaopatrzonej w podane przez Zamawiającego logotypy projektu: dziennik zajęć,
listy obecności i listy odbioru cateringu (na bieżąco), ankiety oceniające daną formę wsparcia (na zakończenie
kursu) i dostarczenia ich do Zamawiającego po zakończeniu zajęć, pod rygorem odmowy przez
Zamawiającego zapłaty za zajęcia,
g) wydania uczestnikom zajęć zaświadczeń o ich ukończeniu i dostarczenie kopii zaświadczeń Zamawiającemu
pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za zajęcia,
h) umieszczenia na wszelkich dokumentach oraz na materiałach szkoleniowych, znaku Unii Europejskiej, znaku
Funduszy Europejskich oraz oficjalnego logo promocyjnego Województwa Podkarpackiego oraz znaku
promocyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgodnie z jego Księgą Znaku,
i) umieszczenia dostarczonego przez Zamawiającego plakatu informacyjnego promującego projekt „Program
aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w pomieszczeniach, w których odbywać będą się
zajęcia, na czas obowiązywania umowy,
j) zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych oraz organizacyjno-technicznych, w tym odpowiednie
pomieszczenia tj. powierzchnia sal wykładowych musi być adekwatna do ilości osób, umożliwiająca
swobodne poruszanie się uczestników po sali, z dostępem do światła dziennego i toalet, wyposażona w
odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz stoły i krzesła, umożliwiające prawidłową realizację zajęć,
zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki, pomieszczenia powinny mieć sprawną wentylację,
k) zapewnienia materiałów szkoleniowych,
l) zapewnienia cateringu obejmującego przerwę kawową i obiad w cenie nie mniej niż 30 zł brutto na osobę
każdego dnia trwania kursu,
m) umożliwienia Zamawiającemu oraz organom nadzoru i kontroli wglądu do dokumentów związanych z
realizacją zajęć, w tym dokumentów finansowych,

n) umożliwienia Zamawiającemu sprawowania nadzoru nad prowadzeniem zajęć poprzez ich hospitację oraz
sprawowania kontroli nad prawidłowością realizacji umowy oraz weryfikacji (legitymowania) osób
realizujących zamówienie,
o) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu zajęć.
4. Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:
a) dziennik zajęć zawierający: Program i harmonogram kursu,
b) skierowania na badania lekarskie,
c) zaświadczenia lekarskie o dopuszczeniu do odbywania kursu, o ile są wymagane,
d) listy obecności i listy potwierdzających odbiór cateringu,
e) ankiety oceniające kursy,
f) kserokopie materiałów dydaktycznych,
g) zaświadczenia o ukończeniu kursów,
h) listę potwierdzającą udział w egzaminie państwowym,
i) certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających walidację i certyfikację oraz uzyskanie kwalifikacji,
rozpoznawalne i uznawalne w danym środowisku, sektorze lub branży
j) polisy ubezpieczeniowe,
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Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto podanej w
formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/PASZ/2017
…………………………………………
(miejsce i data)

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący organizacji szkolenia zawodowego w postaci kursu „Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej”
w
projekcie
pn.
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dane Oferenta:
Nazwa:……………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:………………………………………………………………………………………
Telefon/fax:………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………..
NIP:………………………………………………………………………………………………………
REGON:…………………………………………………………………………………………………
Oferujemy zorganizowanie i przeprowadzenie, na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym nr 7/PASZ/2017 z
dnia 28.03.2017r., kursu "Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej" w projekcie pn. „Program aktywizacji
społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, na następujących warunkach finansowych:
OFEROWANA CENA:
1. cena brutto za 1 uczestnika kursu wynosi ....................................................................................zł
/słownie/................................................……………………………...…………………………………
2. cena brutto za całość wykonanych usług w ramach realizacji kursu dla 4 uczestników kursu /wynagrodzenie
maksymalne wynikające z poniższej kalkulacji: „oferowana cena jednostkowa brutto za 1 uczestnika modułu x ilość
uczestników kursu” wynosi ....................................................................................zł
/słownie/................................................……………………………...………………………………
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji szkoleń jest: Pani/Pan: ……………………………………………………….…..,
tel. …………………………….………,e-mail.…………………………………….…………..
Uwaga!!!!Wykonawca wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu kursu - załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego, w terminie do czterech dni od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, pod rygorem unieważnienia
wyboru Wykonawcy.

………………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

……………….…..…………………..…………………………….
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

Do kontaktu wyznaczam następującą/e osobę/y:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… (Imię, nazwisko, telefon, mail)
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…………………………….……..……………
……………….……………………………………………………………
(miejscowość, data)
(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/PASZ/2017

............................................
Pieczęć Wykonawcy

PROGRAM KURSU „Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej” dla Uczestników Projektu pn. „Program
aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Temat szkolenia
Liczba godzin
Wykładowca
Godziny szkoleń
Miejsce szkolenia
Cele szkolenia1:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lp.

Dni i godziny szkolenia

Tematyka zajęć

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

……………………………...

……………………………………………….………………………………….

(miejscowość, data)

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/-ych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1
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Cele szkolenia muszą być prezentowane w formie opisu efektów uczenia się dla Uczestnika/-czki oraz
zaprezentowane są w sposób mierzalny

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 7/PASZ/2017



OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



O BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usługi w zakresie kursu
„Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
w szczególności:
1.

Posiadam uprawnienia do wykonania działalności objętej zamówieniem.

2.

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
t.j. minimum 2 lata doświadczenia oraz przynajmniej 2 przeprowadzone kursy w ostatnich 3 latach tożsame
z przedmiotem zamówienia. oraz osoby posiadające minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie/zawodzie lub 300 godzin przeprowadzonych szkoleń (należy uzupełnić dołączone wykazy).

3.

Posiadam zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.

Dysponuję potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

5.

Posiadam aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Równocześnie oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego po
podpisaniu umowy dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość
niniejszego oświadczenia. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

6.

Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania usługi.

1.

Wykonawca nie wyrządził szkody nie wykonując innego zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania.

2.

W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości.

3.

Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.

Wykonawca (rozumiany jako osoba fizyczna w przypadku działalności gospodarczej oraz umów
cywilnoprawnych oraz wspólnicy spółek jawnych i partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych i
komandytowo-akcyjnych oraz członkowie zarządu osób prawnych i spółek partnerskich) nie został skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego.
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Ponadto oświadczam, iż:

5.

Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w ramach Zapytania ofertowego Nr 7/PASZ/2017 nie
będzie prowadziła do podwójnego finansowania w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

6.

Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

7.

Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

……………………………...

……………………………….………………………………….

(miejscowość, data)

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Wykaz kursów tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 3 –ch lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie w zakresie kursu
"Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej”
Data wykonania
usługi

……………………………………………
(miejscowość, data )

Przedmiot usługi

Odbiorca usługi

…………………........................................................................................
(Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
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Lp.

……………………………….
(data i podpis wykonawcy lub osoby
upoważnionej / pieczęć wykonawcy)
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Lp.

Kurs zawodowy " Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej”
Wykaz kadry
Informacja na temat
doświadczenia
(Wymagane jest, aby trenerzy
Informacja na temat kwalifikacji
prowadzący kursy zawodowe
zawodowych
oraz
wykształcenia
posiadali minimum 2-letnie
Nazwisko i imię
doświadczenie zawodowe w
danej dziedzinie/zawodzie lub
300 godzin przeprowadzonych
szkoleń.)

