Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Piła, 16 marca 2014 r.
FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU
1. Zamawiający
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile
ul. Węglowa 9, 64-920 Piła
tel. + 48 67 214-43-40
NIP 764-23-59-290
2. Dotyczy:
Przeprowadzenia szkoleń zawodowych (kod CPV nr 80530000-8 – Usługi szkolenia
zawodowego) umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
zawodowych kończących się egzaminem wewnętrznym i/lub zewnętrznym oraz uzyskaniem
przez Uczestników projektu dyplomu i zaświadczenia wg wzoru MEN oraz innych
zaświadczeń potwierdzających nabycie uprawnień w ramach projektu Przez Zakład
Aktywności Zawodowej na rynek pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedmiot zamówienia składa się z części i jest zgodny z poniższą tabelą:

L.p.

1

Średnia
liczba
godzin
szkolenia

Liczba
uczestników
skierowanych
na szkolenie

50

1

lub

50

1

z

50

1

50

3

50

1

Przedmiot zamówienia (opis)

Część 1:

Podstawowy kurs stolarski
Część 2:

2

Kurs obsługi
brukarski

betoniarki,

lub

zagęszczarki

Część 3:
3

4

Kurs wózków widłowych,
programem do fakturowania

lub

magazynier

Część 4:

Podstawowy kurs gastronomiczny
Część 5:

5

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą
terminala płatniczego
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Część 6:
6

7

8

9

50

1

50

1

50

2

50

1

urządzeń

50

1

Grafika komputerowa (programy graficzne wraz z
obróbką zdjęć)

50

1

50

2

Ogrodniczy – wykonywanie oprysków lub zakładanie
oczek wodnych
Część 7:

Masaż klasyczny z elementami leczniczego
Część 8:

Obsługa maszyn sprzątających
Część 9:

Bukieciarstwo
Część 10:

10

Eksploatacja,
dozór,
konserwacja
elektrycznych, energetycznych i gazowych
Część 11:

11

12

Część 12:
Obsługa myjni samochodowej

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Termin realizacji: przewidywany termin realizacji zamówienia w przedziale
czasowym od 1 kwietnia 2014 do 31 maja 2014 r.
Miejsce realizacji szkoleń: miasto Piła
Uczestnicy szkoleń: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i/lub
umiarkowanym, nieaktywne zawodowo i/lub bezrobotne i/lub pracownicy Zakładu
Aktywności Zawodowej w Pile, zamieszkałe na terenie województwa
wielkopolskiego.
W ramach każdego szkolenia Wykonawca zapewnia:



kadrę instruktorską do przeprowadzenia szkolenia,



przygotowanie do egzaminu wewnętrznego / zewnętrznego,



sale szkoleniową,



niezbędne wyposażenie,



materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,



przeprowadzenie zajęć praktycznych - minimum 40% liczby godzin szkolenia,



przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego zgodnie z pkt. 8 ppkt. B,



wydanie uczestnikom szkolenia dyplomu zawierającego logotypy UE i POKL
potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu (dotyczy wszystkich szkoleń),

Lider Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile
Adres: ul. Węglowa 9, 64-920 Piła
tel. 67 214-43-40, e-mail: administracja@zaz.pila.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



wydanie uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu przez uczestników
szkolenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186)



wydanie innych dokumentów i zaświadczeń

2.5.

Informacja na temat niniejszego postępowania związanego z rozeznaniem
rynku dostaw/usług wykonywanym przez Zamawiającego.

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone przez Zamawiającego ma na celu zdobycie
informacji na temat poziomu cen za wykonanie przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty
przez zaproszonego do jej złożenia Wykonawcę nie jest jednoznaczne z jej
zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do
ewentualnego zawarcia umowy.
Zamawiający dokonując niniejszego rozeznania rynku zastrzega sobie możliwość
wystąpienia z zaproszeniem do złożenia ofert, do nieograniczonej liczby Wykonawców oraz
po uzyskaniu ofert do dalszego prowadzenia negocjacji w celu wybrania najkorzystniejszej
cenowo oferty.
3. Sposób przygotowania oferty:
3.1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 osoboszkolenie.
3.2. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie.
3.3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
3.4. Cena może być tylko jedna.
3.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, którą składa na stanowiącym do
niniejszego zaproszenia załączniku – „Formularz ofertowy”.
3.6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, dotyczących jednego lub kilku tematów
szkoleń.
3.7. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych, zgodnie z tematyką zawartą w formularzu
rozeznania rynku.
4. Szkolenia zawodowe, o których mowa w zapytaniu mogą przeprowadzać Wykonawcy,
którzy spełniają następujące warunki:
 Posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych
przedmiotem zamówienia, 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 są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
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związanych z przygotowaniem i prowadzeniem 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.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2014 roku do godz. 14.00 w wersji
papierowej na adres: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile, ul. Węglowa 9, 64-920
Piła, bądź w wersji elektronicznej na adres: katarzyna.maruda@wp.pl
6. Zapytania o przedmiot zamówienia
Informacji dodatkowych dot. zamówienia udziela Katarzyna Maruda, emailem:
katarzyna.maruda@wp.pl, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.0020.00 pod numerem tel. 607-060-521 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

Formularz ofertowy
Piła, dnia ………………..….2014 r.
…………………….…………………………….
pieczęć firmowa

OFERTA WYKONAWCY
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………….. działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):
Nazwa:

…………………………………………………………..

Adres siedziby: …………………………………………………………..
NIP:

…………………………………………………………..

Nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: …………………………………………………………………..
Przedstawiam kalkulację na zorganizowanie i zrealizowanie szkoleń zawodowych dla Uczestników
Projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” zgodnie z warunkami zawartymi w
formularzu rozeznania rynku, oferując ww. usługę za cenę brutto zgodnie z poniższą kalkulacją kosztów:

L.p.

1

Cena
jednostkowa
netto w PLN za
osoboszkolenie

Przedmiot zamówienia (opis)

Stawka
VAT %

Część 1:

Podstawowy kurs stolarski
Część 2:

2

Kurs obsługi betoniarki, lub zagęszczarki
lub brukarski
Część 3:

3

4

Kurs
wózków
magazynier
z
fakturowania

widłowych,
programem

lub
do

Część 4:

Podstawowy kurs gastronomiczny
Część 5:

5

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i
obsługą terminala płatniczego
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Część 6:
6

Ogrodniczy – wykonywanie oprysków
lub zakładanie oczek wodnych
Część 7:

7

8

9

Masaż
klasyczny
leczniczego

z

elementami

Część 8:

Obsługa maszyn sprzątających
Część 9:

Bukieciarstwo
Część 10:

10

Eksploatacja,
dozór,
konserwacja
urządzeń elektrycznych, energetycznych
i gazowych
Część 11:

11

12

Grafika
komputerowa
(programy
graficzne wraz z obróbką zdjęć)
Część 12:
Obsługa myjni samochodowej

Oświadczam, że świadczona usługa spełnia wszystkie kryteria określone przez Zamawiającego w
formularzu rozeznania rynku.
Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania
zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am informacje konieczne do przygotowania oferty.
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że nie jestem powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Oświadczam, iż przedmiot umowy zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie.
W przypadku uznania naszej/mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się/zobowiązuję się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
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……………………………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Lider Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile
Adres: ul. Węglowa 9, 64-920 Piła
tel. 67 214-43-40, e-mail: administracja@zaz.pila.pl

