Warszawa, dnia 6 sierpnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/LOD/SAL /2019
Ekspert s. c. Robert Owczarek Paweł Hodorski ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia w ramach projektu pt. „Szkolenia komputerowe dla osób 50+”,
nr umowy RPLD.11.02.01-10-0012/18-00.
W związku z realizacją projektu pn. „Szkolenia komputerowe dla osób 50+”, (zwanego dalej
„projektem”) przez Ekspert s. c. Robert Owczarek, Paweł Hodorski, ul. Żeromskiego 73a, 05-400
Otwock (zwaną dalej „Zamawiającym”), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 „Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie 11.2 „Kształcenie osób dorosłych”, zapraszamy do składania
ofert na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby
przeprowadzenia kursów komputerowych dla 37 grup szkoleniowych (1 grupa = 100 godzin zajęć,
łącznie 37 grup po 100 godzin każda, tj. łącznie 3700 godzin, gdzie 1 godzina = 45 minut zajęć).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin wynajmu sal szkoleniowych.
W przypadku zmiany liczby godzin, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby
godzin faktycznego wynajmu sali.
I. ZAMAWIAJĄCY
Ekspert s. c. Robert Owczarek Paweł Hodorski
ul. Żeromskiego 73a, 05-400 Otwock
NIP: 532-17-75-888
Telefon kontaktowy: 22 613 18 66, adres e-mail: ekspert@ekspert-szkolenia.eu
Osoba do kontaktu:
Paweł Hodorski – dostępny w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
Telefon: 501 860 863, adres e-mail: p.hodorski@gmail.com
II. INFORMAJCE OGÓLNE
1. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego
Zapytania Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem
zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
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Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod CPV: 70220000-9 - Usługi wynajmu
lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert w konsorcjum.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
na każdym etapie, przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Oferentów przed
upływem
terminu
składania
ofert
oraz
zamieści
informację
na
stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na
zakres wprowadzonych zmian.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie:
a) Sal szkoleniowych, wyposażonych w komputery na potrzeby kursu komputerowego w zakresie
TIK/ICT (tzw. „kursu komputerowego”) dla 37 grup (po średnio 10 osób każda grupa (+/-2
osoby) +trener)) spełniających następujące wymogi: Sale szkoleniowe komputerowe powinny
być wyposażone w odpowiednią ilość komputerów PC odpowiadających liczbie Uczestników
danego szkolenia. Każdy z komputerów powinien być wyposażony w system operacyjny
Windows oraz pakiet aplikacji biurowych zgodny z wymogami ECDL np. MS Office oraz posiadać
dostęp do sieci INTERNET (WiFi lub połączenie LAN). Sala powinna być również wyposażona w
co najmniej jeden rzutnik multimedialny, flipchart, markery do flipcharta, stoły i krzesła dla
Uczestników kursu oraz Trenera.
b) Zapewnienie uczestnikom możliwości korzystania z zaplecza sanitarnego (łazienki)
dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich, o ile w danej grupie będą osoby z niepełnosprawnością wymagający takich
udogodnień, o czym Zamawiający zawiadomi uprzednio Wykonawcę.
c) W związku z możliwością uczestnictwa osób z niepełnosprawnością zapewnienie by budynki nie
posiadały barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością – o ile Zamawiający zgłosi
zapotrzebowanie takiej sali dla danej grupy, co nastąpi, gdy w danej grupy weźmie udział, co
najmniej jedna osoba z niepełnosprawnością.
d) Zapewnienia dostępności sali szkoleniowej/sal szkoleniowych w godzinach zapotrzebowania
Zamawiającego dla każdej grupy, co zostanie uprzednio ustalone pomiędzy Zamawiającym, a
Uczestnikami i zgłoszone Wykonawcy przed planowanym terminem rozpoczęciem zajęć dla
każdej grupy, przy czym kursy będą realizowane dla danej grupy w wymiarze średnio 4 godziny
lekcyjne dziennie (2-4 dni w tygodniu) lub zgodnie z preferencjami Uczestników kursów, w
godzinach, które mogą przypadać pomiędzy 7.00 a 21.00, we wszystkie dni tygodnia (w tym
weekendy). Kursy będą realizowane w 37 grupach szkoleniowych liczących po średnio 10 osób
każda (+/- 2 osoby) + trener, a w ramach jednej grupy szkoleniowej zostanie zrealizowanych
100 godzin, gdzie 1 godzina = 45 minut zajęć, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość
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h)

i)
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2.

realizacji kursów dla tych grup jednocześnie, co może wiązać się z potrzebą zapewnienia dla
tych grup sal szkoleniowych równocześnie.
Zapewnienia dostępności sali na 15 minut przed i po kursie w celu rozłożenia i złożenia
materiałów szkoleniowych przez trenera/uczestników zajęć. Czas ten nie jest wliczany do
godzin wynajmu sal.
Zapewnienia, aby sale były odpowiednio klimatyzowane i/lub ogrzewane podczas zajęć.
Zapewnienia by sale spełniały wszystkie wymagania przepisów prawa budowanego i przepisów
technicznych, oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w
którym będą prowadzone zajęcia.
Zapewnienia możliwości umieszczenia na terenie obiektu, w którym jest realizowane szkolenie
plakatu (materiału informacyjnego o realizowanym Projekcie). Stosowane materiały zostaną
dostarczone przez Zamawiającego.
Zapewnienie sal szkoleniowych dla łącznie 37 grup (średnio po 10 osób (+/- 2 osoby) +trener
każda grupa)), przy czym każda z grup odbędzie po 100 godzin lekcyjnych. Przez godzinę
lekcyjną rozumie się 45 minut.
Zapewnienia sal szkoleniowych dla łącznej maksymalnej liczby godzin wynajmu sal: 37 grup x
100 godzin = 3700 godzin.

Miejsce realizacji usługi i termin:
a) Miejsce realizacji usługi – Wykonawca zapewni sale znajdujące się na terenie całego
województwa łódzkiego, przy czym szczegółowa lokalizacja, terminy i harmonogram zostaną
ustalone przez Strony umowy w drodze kontaktów roboczych, we wskazanym przez
Wykonawcę w ofercie okresie gotowości do realizacji zamówienia. Ustalenie konkretnych
terminów i lokalizacji uzależnione będzie od postępów rekrutacyjnych i preferencji
Uczestników/-czek Projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin
wynajmu sal szkoleniowych, przy czym liczba godzin nie będzie większa niż 40700 godzin. W
przypadku zmiany liczby godzin, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do
liczby godzin faktycznego wynajmu sali.
b) Termin realizacji usługi: sierpień 2019 – czerwiec 2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z
wybranym Wykonawcą. Szczegóły harmonogram zajęć dla każdej z grup zostanie przekazany
przez Zamawiającego we wskazanym przez Wykonawcę w ofercie okresie gotowości do
realizacji zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria
1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
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Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• 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.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone
przez Oferenta wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Oferenta zawarte w Załączniku nr 2
do Zapytania Ofertowego.
2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (dokładny opis w punkcie V).
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone
przez Oferenta wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Oferenta zawarte w Załączniku nr 2
do Zapytania Ofertowego.
Oferenci niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
V. WYKLUCZENIA
W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które należą do kategorii Wykonawców wykluczonych
z postępowania, tj.:
1.

2.

3.

4.

5.

Są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
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 i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, opisane w punkcie IV pkt. 1 powyżej.
Wykonawców, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawców, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności zamawiającego,
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wykonawców, którzy z innymi wykonawcami zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017
r. poz. 724 i 933).
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6.

Wykonawców, wobec których orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne.
7. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich
majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z2016 r. poz. 1574 978, 1579, 1948 i 2260 z późn. zm.)
lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 2015 r.
poz. 2171 233, 2260 i 2261 oraz z 2017 r późn. poz zm. 791).
8. Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
9. Wykonawców, urzędującego członka ich organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
10. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje
następujące kryteria oceny:
Lp.
Kryterium
Maksymalna liczba punktów (waga)
1
Cena
50 (50%)
2
Gotowość
30 (30%)
3
Elastyczność do zmian
20 (20%)
SUMA
100 (100%)
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
1. Kryterium „Cena” - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a
każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty = ------------------------------------- x 50
cena oferty ocenianej
Liczba punktów oferty zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
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Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 punktów.
Cena brutto powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w
przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej).
Weryfikacja oceny kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone
przez Oferenta wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr
1 do Zapytania Ofertowego.
Kryterium „Gotowość ” – oznacza, okres liczony w dniach pomiędzy dniem przekazania przez
Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. do
rozpoczęcia najmu sali dla danej grupy szkoleniowej), a dniem rozpoczęcia jego realizacji (dniem
rozpoczęcia najmu sali dla danej grupy szkoleniowej), przy czym okres ten nie może być dłuższy niż
10 dni.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach
kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo
wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo,
jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 10 dni, to Zamawiający będzie uprawniony dla każdej
grupy wskazać Wykonawcy dzień rozpoczęcia najmu sali dla danej grupy najpóźniej na 10 dni
przed tym dniem rozpoczęcia najmu sali dla danej grupy). Zamawiający informuje, że najdłuższy
dopuszczalny okres gotowości to 10 dni. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie terminu,
przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w najdłuższym dopuszczalnym terminie – 10 dni.
Uwaga: ocenie będzie podlegać oferta, w której czas gotowości do realizacji nie będzie dłuższy niż
10 dni. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji dłuższy niż 10 dni podlegać będą odrzuceniu
jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca
zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2% całkowitej ceny brutto całego zamówienia.
Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie posługiwał się następującą tabelą:
Liczba dni wskazana w
ofercie
Przyznane punkty

3.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gotowość: 30 pkt.
Weryfikacja oceny kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone
przez Oferenta oświadczenie zawarte z Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).
Kryterium „Elastyczność do zmian ” – oznacza możliwość bez kosztowego odwołania zaplanowanej
nadane szkolenie usługi najmu sali szkoleniowej, przy czym okres, w którym Zamawiający może
bez kosztowo zrezygnować z usługi najmu sali szkoleniowej nie może być dłuższy niż 10 dni.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach
kalendarzowych), w którym Zamawiający może bez kosztowo odwołać zaplanowaną usługę najmu
na dane szkolenie (przykładowo, jeżeli Oferent wskaże w ofercie okres 10 dni, to Zamawiający
będzie uprawniony każdorazowo najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem najmu sali szkoleniowej
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na dane szkolenie zrezygnować bez kosztowo z tego najmu). Zamawiający informuje, że najdłuższy
dopuszczalny okres elastyczności to 10 dni. W sytuacji, gdy Oferent nie poda w ofercie terminu,
przyjmuje się, że oferuje elastyczność w najdłuższym dopuszczalnym terminie – 10 dni. Uwaga:
ocenie będzie podlegać oferta, w której czas elastyczności do zmian nie będzie dłuższy niż 10 dni.
Oferty zawierające czas elastyczności do zmian dłuższy niż 10 dni podlegać będą odrzuceniu, jako
niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
Przyznając punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie posługiwał się następującą tabelą:
Liczba dni wskazana w
ofercie

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Przyznane punkty

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gotowość: 20 pkt.
Weryfikacja oceny kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone
przez oświadczenie zawarte z Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Oferenta,
stanowiąca sumę punktów otrzymanych ze wszystkich kryteriów. Maksymalna ilość punktów, którą
będzie mógł uzyskać Oferent wynosi 100 pkt. tj: (max. 50 pkt. + max. 30pkt + max. 20 pkt.).
VII. ODRZUCENIE OFERTY
1.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:
a) Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
b) Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w
niniejszym postępowaniu;
c) Przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
e) Złożył ofertę po terminie.
2. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Oferenta z powodu zaproponowania rażąco niskiej
ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który
nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
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3.
4.

stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, spoczywa na Oferencie.
W związku z wykluczeniem Oferenta lub odrzucenia oferty Oferenta nie przysługują mu środki
ochrony prawnej.
Decyzja Zmawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

VIII. WADIUM
1.

2.
3.
4.
5.

Zamawiający informuje, iż każdy Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest
przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 4 000,00
zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy:
27 1050 1025 1000 0092 6679 6730 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., z dopiskiem w tytule
wpłaty: „Wadium – zapewnienie sal w ramach projektu – „Szkolenia komputerowe dla osób 50+”.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium.
Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w
terminie 14 dni od daty wyłonienia Wykonawcy.
W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą, do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, odmówił lub
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych zapytaniu
ofertowym.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
1.

2.

3.

4.
5.

Oferta ze strony Oferenta musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być
złożona na wzorze oferty - Formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik
nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego).
Oferent ma obowiązek dołączenia do Formularza ofertowego:
a) Oświadczenie o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego
(Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego);
b) oświadczenie odnoszące się do warunków wykluczenia z postępowania, stanowiącego
integralną część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
c) Potwierdzenie wpłaty wadium;
Oferent składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan
dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, w tym pkt. 4 poniżej –
w formacie PDF.
Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną czytelną techniką.
Oferty powinny zostać dostarczone:
a) Osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego: Ekspert s. c. Robert
Owczarek Paweł Hodorski, ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa. Wykonawca winien zamieścić
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ofertę w zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić: nazwę i adres wykonawcy,
telefon oraz dopisek na kopercie: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/LOD/SAL /2019 –
zapewnienie sal szkoleniowych w ramach projektu „Szkolenia komputerowe dla osób 50+”,
lub

6.
7.
8.

9.

b) Drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: ekspert@ekspertszkolenia.eu, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Oferta do zapytania ofertowego nr
1/LOD/SAL /2019 – zapewnienie sal szkoleniowych w ramach projektu „Szkolenia komputerowe
dla osób 50+”.
Termin złożenia oferty: do 14.08.2019. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu
poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy
ta oferta.
W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym: Paweł
Hodorski: tel.: 501 860 863; e-mail: p.hodorski@ekspert-szkolenia.eu.

X. INFORMACJE DODATKOWE
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Dokładne miejsce, terminy i godziny najmu sali na potrzeby szkoleń ustalone zostaną z
Zamawiającym.
Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania przez
Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu,
pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku
opóźnień z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości
maksymalnie 10% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, na usługi
polegające na powtórzeniu podobnych usług do usług świadczonych w ramach przedmiotu
zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym, na warunkach wskazanych w
umowie zawartej z Wykonawcą.
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7.

8.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie dotyczącym:
a) ostatecznej liczby Uczestników/Uczestniczek Projektu,
b) ostatecznej liczby grup szkoleniowych realizowanych w ramach Projektu.
Zamawiający informuje, a Oferent, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały
się m.in. następujące zapisy:
a) Przewidujące, iż w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem
gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2% całkowitej ceny
brutto całego zamówienia.
b) Przewidujące karę umowną do wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w
przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
c) Przewidujące karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących
po stronie Zamawiającego, a także za rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w umowie.
d) Przewidujące kary umowne za naruszenie przez Wykonawcę pozostałych postanowień
zawartych w umowie, a także w przypadku podjęcia przez Wykonawcę działań, lub zaniechań
Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłową realizację Projektu, do 30 %
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.
e) Przewidujące na rzecz Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w umowie;
f) Przewidujące rozszerzenie odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy
ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc).
g) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
h) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające).
i) Zastrzegające możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków
podpisanej umowy, w tym m.in.:
• Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, w
realizacji przedmiotu umowy (w tym m.in. niezgodnie z ustalonymi terminami), a także
nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych Wykonawcy podczas
realizacji przedmiotu umowy.
• Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków
związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi
na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

• Odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia przez Zamawiającego wszelkich
formalności.
j) Przewidujące, iż szczegółowa lokalizacja, terminy i harmonogram najmu zostaną ustalone przez
Strony umowy w drodze kontaktów roboczych we wskazanym przez Wykonawcę w ofercie
okresie gotowości do realizacji zamówienia.
k) Przewidujące możliwość bez kosztowego dla Zamawiającego odwołania najmu sali na dane
szkolenie w terminie elastyczności do zmian wskazanym w ofercie przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że płatność uzależniona będzie od terminu wpłynięcia na konto
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na
etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.
Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania Wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji
zamówienia, uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia. Jednakże w
każdym przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godziny wynajmu sal szkoleniowych,
które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. W przypadku zmiany liczby godzin, zmianie
ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby godzin faktycznego wynajmu sali.
Z uwagi na możliwość wystąpienia zmian w trakcie realizacji projektu Zamawiający informuje, a
Oferent, który składa ofertę akceptuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy
przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Zmiany terminu realizacji umowy.
b) Zmiany harmonogramu realizacji umowy (wynajmu sal).
c) Zmiany liczby godzin wynajmu sal szkoleniowych. W przypadku zmiany liczby godzin, zmianie
ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby godzin faktycznego wynajmu sali.
Warunkiem dokonania zmian wskazanym w punkcie XII ustęp 11 pkt. a-c jest przekazane drogą email przez Zamawiającego informacji do Wykonawcy o planowanych zmianach. Adresy e-mail do
kontaktów między Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną ujęte w umowie na wykonanie usługi.
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