Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kielce, dn. 05.07.2013 r.

Zapytanie ofertowe K/U/6/2013

Kierujący zapytanie:

Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach
ul. Jana Pawła II 3
25 – 013 Kielce
KRS 0000198087,
NIP 657-038-94-52,

zwane dalej Zamawiającym

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na przeprowadzenie usług
szkoleniowych dla dorosłych osób bezrobotnych w szczególności z terenów wiejskich w ramach projektu
„Czas na zmiany- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Czas realizacji: lipiec – sierpień 2013
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych dla
osób bezrobotnych przez Wykonawcę w zakresie:
1. Magazynier z obsługą wózka widłowego 200 h (teoria+praktyka) w:
cz. I. Busku- Zdroju dla 4 osób
cz. II. Sędziszowie dla 1 osoby
Opis szkolenia:
Magazynier z obsługą wózka widłowego 200 h (teoria+praktyka)
Program nauczania: obsługa komputera, gospodarka magazynowa, obrót magazynowy, inwentaryzacja,
zastosowanie. Systemu Komputerowego w gospodarce magazynowej (Subiekt, Symfonia),
towaroznawstwo, obsługa wózka jezdniowego, BHP, HACCP
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2. Nowoczesny sprzedawca z elementami działalności gospodarczej z prawem jazdy Kat. B 150 h
(teoria+praktyka) w:
cz. I. Jędrzejowie dla 4 osób
cz. II. Sędziszowie dla 4 osób
cz. III. Busku- Zdroju dla 1 osoby
Opis szkolenia:
Nowoczesny sprzedawca z elementami działalności gospodarczej (80 h) i z prawem jazdy Kat. B ( 30 h
teorii+ 40 h jazdy) + Bad. Lekarskie + opłacony egzamin na prawo jazdy kat. B
Program nauczania: pojęcie przedstawiciela handlowego, wizerunek firmy, klient, tworzenie relacji
z klientem, trudny klient, konkurencja, pierwsze wrażenie, cykle obsługi klienta, techniki prowadzenia
rozmów, negocjacje, reklama i promocja, dystrybucja, reklamacje
3. Profesjonalny opiekun/ka os. starszych, niepełnosprawnych i dzieci 200 h (teoria+praktyka) w:
cz. I. Jędrzejowie dla 2 osób
cz. II. Sędziszowie dla 5 osób
cz. III. Busku- Zdroju dla 4 osób
cz. IV. Staszowie dla 3 osób
Opis szkolenia:
Profesjonalny opiekun/ka os. starszych, niepełnosprawnych i dzieci 200 h (teoria+praktyka)
Program nauczania: anatomia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne osób leżących i przewlekle chorych,
żywienie dietetyczne, podawanie leków, choroby wieku starczego, pierwsza pomoc w geriatrii.
4. Profesjonalna obsługa sekretariatu/pracownik administracyjno - biurowy 150 h(teoria+praktyka) w:
cz. I. Jędrzejowie dla 3 osób
cz. II. Sędziszowie dla 8 osób
cz. III. Busku- Zdroju dla 11 osób
cz. IV. Staszowie dla 7 osób
Opis szkolenia:
Profesjonalna obsługa sekretariatu/pracownik administracyjno - biurowy 150 h(teoria+praktyka)
Program nauczania: obsługa komputera, prowadzenie spraw kadrowych, podstawy prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, podstawy prawa administracyjnego i gospodarczego, obsługa urządzeń
biurowych, praca z elektronicznymi technikami komunikacji internetowej, organizacja i technika prac
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biurowych, kultura zawodu-własny wizerunek, archiwizacja dokumentów, korespondencja, obieg
dokumentów, budowa wizerunku firmy, reklama
5. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie180 h (teoria+praktyka) w:
cz. I. Jędrzejowie dla 1 osoby
cz. II Sędziszowie dla 1 osoby
Opis szkolenia:
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (np. murarz - tynkarz, glazurnik – posadzkarz,
betoniarz – zbrojarz )180 h (teoria+praktyka)
Program nauczania: BHP w zawodach budowlanych, zagrożenia przeciwpożarowe, pomoc
przedmedyczna, technologia z maszynoznawstwem, narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane
przy pracach, rysunek zawodowy, zajęcia praktyczne, aktywne metody poszukiwania pracy i zleceń.
Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz
egzaminu, salę szkoleniową, wynagrodzenie szkoleniowca, materiały dydaktyczne i biurowe, catering.
Miejsce

prowadzenia

szkoleń:

Wykonawca

zapewni

szkolenie

w

miejscach

wskazanych

w poszczególnych częściach zamówienia lub zapewni transport do miejsca organizacji szkolenia.
Harmonogram szkoleń: szkolenia zostaną zrealizowane w okresie lipiec – sierpień 2013. Szczegółowy
harmonogram szkoleń ze wskazaniem terminów i godzin konkretnych zajęć Wykonawca przedstawi
i dostarczy Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia danego
szkolenia zawodowego.
Materiały szkoleniowe: wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych
i piśmienniczych w zakresie programowym kursów oraz dostarczenia ich uczestnikom w dniu rozpoczęcia
szkolenia lub sukcesywnie w miarę postępu realizacji programu szkolenia. Odbiór materiałów
szkoleniowych powinien zostać potwierdzony przez uczestników podpisem na imiennej liście odbioru.
Wydanie zaświadczenia i certyfikatu ukończenia szkolenia kwalifikacyjnego zawierające informacje
o terminie szkolenia, zakresie programowym i ilości godzin szkolenia. Zaświadczenie musi być
oznakowane poprzez logotypy oraz zapisy informujące o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii
Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z „Wytycznymi dotyczących
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Odbiór zaświadczeń powinien
zostać potwierdzony przez uczestników podpisem na imiennej liście odbioru.
Wykonawca również zapewni kadrę o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu
szkoleń zawodowych. Zobowiązuje się również do przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia
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dokumentacji szkoleniowej w ramach projektu „Czas na zmiany- reintegracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

w

Klubach

Integracji

społecznej

Caritas

Kielce”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli i monitoringu realizowanych szkoleń zawodowych w miejscu ich odbywania.
Przeprowadzenie egzaminu końcowego z zakresu zrealizowanego programu. W razie nie zdania lub nie
przystąpienia do egzaminu przez uczestnika w pierwszym terminie Zamawiający nie przewiduje terminu
egzaminu poprawkowego.
Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe
II. Uwagi ogólne
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
1. Dokładne terminy poszczególnych szkoleń będą uzgadniane z Wykonawcą na 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
2. Termin płatności – do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT /
rachunku.
3. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na:
a. brak przedpłaty,
b. zawarcie pisemnej umowy, zgodnie, z którą będzie realizowana usługa.
4. Okres realizacji umowy od lipca 2013 r. do sierpnia 2013. Wymagany termin rozpoczęcia
szkoleń maksymalnie do 2 sierpnia 2013 r. Wykonawca może zaproponować wcześniejszy
termin szkoleń.
2. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a. znajomość rynku pracy województwa Świętokrzyskiego
b. działalność w obszarach aktywizacji zawodowej
c. doświadczenie we wdrażaniu mechanizmów przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu
społecznego
d. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
e. posiadanie wiedzy i doświadczenia;
f. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
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III. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy według dołączonego załącznika nr 1 z podaniem cen brutto w złotówkach.
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – według załącznika nr 2
3. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, o którym mowa w pkt. II ppkt 2.
4. Oświadczenie, że Oferent składając ofertę wyraża zgodę na:
a. Warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu.
b. Płatność za realizację usługi przelewem w terminie 14 dni po zrealizowaniu zamówienia
i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury pod warunkiem dostępności środków finansowych
na koncie projektowym.
5.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących doświadczenia stawianych

Wykonawcy (zaświadczenia, referencje, inne dokumenty).

Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo, chyba że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty.
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
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej

x

C=

80 %

Cena oferty badanej
2) Termin rozpoczęcia szkoleń 20%
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Za ustalenie terminu rozpoczęcia szkoleń na dzień 02.08.2013 r. – wykonawca otrzyma 1 pkt.
jednostkowy. Za każdy wcześniejszy dzień rozpoczęcia szkoleń Wykonawca otrzyma po 1 pkt
Jednostkowym (czyli: za 01.08.2013 – 2 pkt, za 31.07.2013 – 3 pkt itd.). Tak uzyskana liczba pkt
jednostkowych zostanie podstawiona do wzoru:
T oferty badanej

x

T=

20 %

T oferty z największą liczbą pkt jednostkowych
Ostateczna liczba punktów stanowi sumę pkt uzyskanych w obu kryteriach.
(S= C + T )
V. Informacje końcowe
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres
kis.kielce@interia.pl lub w biurze Zamawiającego Sekretariat Biura Zarządu Caritas, I piętro, Pl. Marii
Panny 1, 25 – 010 Kielce do dnia 19.07.2013 r. do godziny 11:00 Decydująca jest data wpływu oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i dniu w/w, o godz. 11:30 Pytania dotyczące oferty można kierować do
p. Anny Salwa pod nr telefonu 41 344 46 72.
Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może zostać
odwołany, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny
z każdym lub jednym z Wykonawców, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny przekroczą
kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:
1.
2.
3.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt II ppkt 2 .
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór Formularza Oferty.
Nr postępowania: K/U/6/2013

Zamawiający:
Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach
ul. Jana Pawła II 3
25 – 013 Kielce
KRS 0000198087,
NIP 657-038-94-52,
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
NIP
Regon
I. Oferta cenowa (można złożyć ofertę cenową na wybrane części zamówienia)
Cena brutto szkolenia za jedną osobę:
1. Magazynier z obsługą wózka widłowego 200 h (teoria+praktyka) w:
Części zamówienia

Cena za osobę

Miejsce realizacji szkolenia

I. Busku- Zdroju dla 4 osób
II .Sędziszowie dla 1 osoby
2. Nowoczesny sprzedawca z elementami działalności gospodarczej z prawem jazdy Kat. B 150 h
(teoria+praktyka) w:
Części zamówienia

Cena za osobę

Miejsce realizacji szkolenia

I. Jędrzejowie dla 4 osób
II. Sędziszowie dla 4 osób
III. Busku- Zdroju dla 1 osoby

3. Profesjonalny opiekun/ka os. starszych, niepełnosprawnych i dzieci 200 h (teoria+praktyka) w:
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Części zamówienia

Cena za osobę

Miejsce realizacji szkolenia

I. Jędrzejowie dla 2 osób
II. Sędziszowie dla 5 osób
III. Busku- Zdroju dla 4 osób
IV. Staszowie dla 3 osób

4. Profesjonalna obsługa sekretariatu/pracownik administracyjno - biurowy 150 h (teoria+praktyka) w:
Części zamówienia

Cena za osobę

Miejsce realizacji szkolenia

I. Jędrzejowie dla 3 osób
II. Sędziszowie dla 8 osób
III. Busku- Zdroju dla 11 osób
IV. Staszowie dla 7 osób

5. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie180 h (teoria+praktyka) w:
Części zamówienia

Cena za osobę

Miejsce realizacji szkolenia

I. Jędrzejowie dla 1 osoby
II. Sędziszowie dla 1 osoby
Suma elementów oferty (pkt. I)……………………………………………………………………………..
II. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczęcia szkoleń.
……………………………………………………………………………………………………………….
II. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na:
a) Warunki realizacji Zamówienia określone w Zapytaniu.
b) Płatność za realizację usługi przelewem w terminie 14 dni po zrealizowaniu zamówienia
i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

Data i Podpis
osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
……..……………………………
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego K/U/6/2013

………..

dnia…………………..

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam/oświadczamy, że na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr K/U/6/2013
nie zachodzi żadne z poniżej przedstawionych powiązań z Zamawiającym (czyli osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy):
- uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie 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.

Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

………………………………………………………….
Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego K/U/6/2013

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że spełniam warunki określone w pkt II ppkt 2 dotyczące:
1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.

posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.
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