Gdańsk, dnia 6 listopada 2018 roku

Zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/6/2018
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą
projektu pt. „Wiem więcej – działam skutecznie!” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja i Rozwój, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Trenera szkoleń
ekonomicznych.
I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury 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”.
II KOD CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
III OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
IV OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
XI 2018 – VIII 2020
VI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Wiem więcej – działam
skutecznie!” (dalej: „Postępowanie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (dalej:
„Projekt), jest współprowadzenie wyjazdowych szkoleń ekonomicznych, zgodnie z założeniami poniżej:
1. Łącznie zorganizowane zostaną maksymalnie:
 32 trzydniowe wyjazdy szkoleniowe w maksymalnej odległości 100 km od Gdańska
 12 trzydniowych wyjazdów szkoleniowych w maksymalnej odległości 100 km od Słupska
2. Każdy wyjazd szkoleniowy będzie obejmował 3 dni kalendarzowe ( 20 godzin szkoleniowych)
3. Zamawiający pokryje koszty noclegu, wyżywienia i dojazdu spod siedziby danego regionu do
ośrodka szkoleniowego
4. Szkolenia będą przeprowadzane na podstawie standardu opracowanego przez Eksperta oraz
powierzonych materiałów szkoleniowych.
5. Po szkoleniu trener zobowiązany będzie do opracowania i złożenia sprawozdania z realizacji
wsparcia.
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6. Terminy organizacji szkoleń będą ustalane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy
najpóźniej na 30 dni przed planowanym szkoleniem.
7. W ramach umowy na wykonanie zadania Wykonawca będzie zobowiązany do osobistej realizacji
umowy, braku możliwości podzlecenia usługi oraz złożenia oświadczenia, że jego łączne miesięczne
zaangażowanie zawodowe nie będzie przekraczało 276 godzin.
VII OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji
projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.).

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki
(niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
1. Wykonawca posiada wykształcenie wyższe.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiła kopia dyplomu.
2. Wykonawca posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze tematyki szkolenia, tj.
z zakresu ekonomii.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiła kopia świadectwa
pracy, umów o pracę, umów cywilno-prawnych, innych dokumentów poświadczających doświadczenie
zawodowe.
3. Wykonawca posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiła kopia świadectwa
pracy, umów o pracę, umów cywilno-prawnych, innych dokumentów poświadczających doświadczenie
zawodowe
4. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przygotowywaniem i przeprowadzeniem 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny spełnienia w/w warunku będzie stanowił Formularz
ofertowy, w którym znajduje się oświadczenie Wykonawcy o braku w/w powiązań (Załącznik nr 1)

VIII WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
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w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
oferenta a oferentem, polegające w szczególności na:
a.
b.
c.
d.

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;

IX OCENA OFERT
1. Ocenie zostaną poddane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne. Zamawiający dokona
oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów:
a. Formalne – Minimalne wymagania dotyczące oferenta – warunek konieczny oceniany na
zasadzie spełnia/ nie spełnia. Oferty nie spełniające minimalnych wymogów zostaną odrzucone.
b. Merytoryczne – Cena brutto za 1 godzinę szkolenia – waga procentowa kryterium 100%
Oferty zostaną ocenione z pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

Cena

100 pkt.

Najniższa cena x 100
Cena oferty

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
3. Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
4. W przypadku nie wybrania oferenta ( brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość
ponownego rozpoczęcia procedury

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego:
a. Załącznik Nr 1: Formularz Ofertowy
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Kserokopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
b. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, w języku polskim.
6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub
parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7. Oferta Wykonawcy musi zostać odręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być
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złożone tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
XI OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby szkoleń wyjazdowych lub ich anulowania w
sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
lub w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/czek projektu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
XII POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z Wykonawcami,
których oferty uznane zostały za najkorzystniejsze, w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla
Zamawiającego.
2. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość
podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Oferty
złożone po terminie, niekompletne, błędnie skonstruowane, nie spełniające wymagań określonych w
niniejszym zapytaniu nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłonienia, więcej niż jednego Wykonawcy w ramach postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji poszczególnych części zamówienia
w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu, na rzecz którego świadczone będą usługi.
XIII FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty wraz z załącznikami należy składać:





osobiście w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855
Gdańsk, Sekretariat : pokój 107
osobiście w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855
Gdańsk, Dział Programów Europejskich : pokój 129
bądź za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” ul. Wały
Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
elektronicznie na adres j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

do dnia 15.11.2018r. do godziny 14:00.
Decyduje data i godzina wpływu.
XIV KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pani Joanna Szarkowska
dostępna pod nr numerem telefonu : 058 308 43 29 , adresem mailowym: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08.00 do 14.00.
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