Projekt „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Łódź, dnia 10 stycznia 2018 r.
Zamawiający:
Stowarzyszenie Oświatowe EDUKATOR
93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35
NIP 727-195-91-55, REGON 471441848,
KRS 0000158257
tel. 42 64 639 64
http://edukator.info.pl
e-mail: bzajac@edukator.info.pl
Zaproszenie do złożenia oferty
Stowarzyszenie Oświatowe EDUKATOR zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzonym na drodze rozeznania rynku, na przeprowadzenie
szkolenia AutoCAD stopnia podstawowego z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół
Samochodowych w Łodzi realizowanego w ramach projektu: „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół
Samochodowych w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia AutoCAD stopnia podstawowego (stopnia I) z wydaniem
Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. Na szkoleniu uczeń ma poznać
podstawowe obiekty wektorowe (zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji), ponadto uczeń ma nauczyć się
zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.
1. Liczba uczestników: 50;
2. Liczba grup: 5 x 10 uczestników;
3. Liczba godzin dla 1 grupy: 24 - (1 godzina = 60 minut);
4. Termin realizacji szkoleń: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2018 r.;
5. Miejsce realizacji szkolenia: Łódź, budynek Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, ul. Prożka 3/5;
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) opracowania programu i harmonogramu kursu w uzgodnieniu z zamawiającym i przekazania go Zamawiającemu na 5
dni przed rozpoczęciem szkolenia. Harmonogram kursu powinien zawierać:
- nazwę kursu;
- daty realizacji zajęć z podaniem dla każdego dnia: tematyki zajęć, godzin realizacji zajęć, imienia i nazwiska osoby
prowadzącej zajęcia;
b) prowadzenia list obecności uczestników na zajęciach;
c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o:
- nie zgłaszaniu się uczestnika na zajęcia;
- innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy;
d) przekazania Zamawiającemu, w dniu zakończenia szkolenia imiennej listy obecności uczestników na zajęciach;
7. Wykonawca po ukończeniu szkolenia ma obowiązek wydać każdemu uczestnikowi szkolenia Międzynarodowy Certyfikat
CAD firmy Autodesk;
8. Wykonawca ma zapewnić materiały szkoleniowe (np.: skrypty, płyty CD z ćwiczeniami, toner i papier do wydruków);
9. Wykonawca na czas szkolenia zapewnia laptopy wraz z oprogramowaniem;
10. Zamawiający zapewnia sale wykładowe oraz rzutnik multimedialny i ekran;
11. Zamawiający informuje, że szkolenie będzie finansowane co najmniej 70% ze środków unijnych;
Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia ma obowiązek przedstawienia programu kursu, który podlega zatwierdzeniu
przez koordynatora projektu.
Oczekiwany produkt: uzyskanie nowych kwalifikacji ułatwiających zatrudnienie poprzez zdanie egzaminu i uzyskanie
Międzynarodowego Certyfikatu CAD firmy Autodesk.
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Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi nastąpi według ceny jednostkowej za jednego przeszkolonego ucznia usługi wskazanej
w ofercie.
Wymagania dotyczące wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje, uprawnienia, wiedzę i zdolności zawodowe,
doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1. posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń w obszarze merytorycznym zamówienia, tj.
polegających na przeprowadzeniu szkoleń AutoCAD stopnia podstawowego (stopnia I) z wydaniem Międzynarodowego
Certyfikatu CAD firmy Autodesk.
2. dysponują
kadrą
instruktorską/trenerską,
posiadającą
zgodne
z
obowiązującym
prawem
należyte
kompetencje/kwalifikacje, uprawnienia, przygotowanie i doświadczenie zawodowe – tj. min. 2 wykładowcami
posiadającymi kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyką szkolenia.
W celu potwierdzenia wymagań o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca zawiera w ofercie oświadczenie
o spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.
Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2018 r.
Cena ofertowa: musi zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz należnym podatkiem VAT, jeżeli
Wykonawca jest jego płatnikiem.
Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej musi zawierać należne składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić, również składki na ubezpieczenie społeczne będące kosztem
Zamawiającego. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącym działalności gospodarczej będzie zobowiązany do
złożenia wraz z fakturą/rachunkiem oświadczenia dotyczącego zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na
wysokość opłacanych składek.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny jest cena:
Nazwa kryterium
Cena (cena oferty brutto)

Waga
[%]

Maksymalna ilość punktów, jakie może
otrzymać oferta w ramach danego kryterium

100

100,00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać, wg załączonego druku do dnia 18 stycznia 2018 r. do godziny 9.00 w siedzibie zamawiającego Stowarzyszenie Oświatowe EDUKATOR, 93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35 – pok. nr 5 lub elektronicznie na adres:
bzajac@edukator.info.pl
Prezes
Stowarzyszenia Oświatowego Edukator
dr Bożena Zając

/-/
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Wykonawca:
……………………………………….……………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………
(imię, nazwisko)

Na potrzeby przekazywania korespondencji w niniejszym postępowaniu:
Tel/Faks: …………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………..

Zamawiający:
Stowarzyszenie Oświatowe EDUKATOR
93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35
OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oferujemy przeprowadzenie szkolenia AutoCAD stopnia podstawowego z
wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi realizowanego w
ramach projektu: „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty, za łączną kwotę:
………………...……. zł, słownie zł: …….…….……………………….………….………………….............................
Oferowane wynagrodzenie jest kwotą brutto. (1
Koszt szkolenia 1 uczestnika(zł brutto)

Liczba uczestników

Łączna wartość szkolenia (brutto zł)

50

1) oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
2) informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki postępowania określone w zaproszeniu do złożenia oferty,
3) oświadczamy, że:
- posiadamy kompetencje, uprawnienia, wiedzę i zdolności zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
w szczególności posiadamy ………... letnie doświadczenie w realizacji szkoleń w obszarze merytorycznym
zamówienia, tj. polegających na przeprowadzeniu szkoleń AutoCAD stopnia podstawowego (stopnia I) z wydaniem
Międzynarodowego Certyfikatu CAD firmy Autodesk.
- dysponujemy kadrą instruktorską/trenerską, posiadającą zgodne z obowiązującym prawem należyte
kompetencje/kwalifikacje, uprawnienia, przygotowanie i doświadczenie zawodowe:
Wykaz kadry:
L.p.

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
(rodzaj dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nr i przez kogo wydany)

1
2
- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
- w wyznaczonym terminie i miejscu dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy,
stanowiącej załącznik do zaproszenia do złożenia oferty,
- nie zamierzamy powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawców. *
- zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w zakresie*:………………………….
………………….…….……., dnia ………..….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………
(podpis)
(1 łącznie z podatkiem VAT – jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem,

* niepotrzebne skreślić
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Wzór Umowy

UMOWA
zawarta w dniu …………………………., pomiędzy:
Stowarzyszeniem Oświatowym EDUKATOR 93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35, NIP: 727-195-91-55
reprezentowanym przez Prezesa – Panią Bożenę Zając, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
przeprowadzenie szkolenia AutoCAD stopnia podstawowego z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu
CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi realizowanego w ramach projektu: „Droga do
sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie szkolenia AutoCAD stopnia podstawowego z
wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi
realizowanego w ramach projektu: „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół
Samochodowych w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, zawartym w Zaproszeniu do złożenia oferty,(Załącznik do umowy).
2. Szkolenia będą realizowane w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, sukcesywnie od dnia
zawarcia umowy do 30 marca 2018 r., zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez
Zamawiającego harmonogramami zajęć.
§2
1. Strony ustalają cenę realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości: ............................................................ zł
(słownie: ................................................... ......................................................................................... złotych)
brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT, która stanowi wynagrodzenie umowne, maksymalne.
2. Cena obejmuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wydaniem certyfikatu.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej faktury/rachunku po
zakończeniu wszystkich szkoleń i wydaniu stosownych certyfikatów dla 50 uczestników szkolenia.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych
dotyczących przekazania list obecności na zajęciach i certyfikatów, przelewem, w ciągu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
6. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem
przelewu.
7. Ustalony sposób rozliczania i płatności może ulec odpowiedniej zmianie (przesunięciu) w przypadku
opóźnienia w przekazaniu transzy środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku
nieterminowego przekazania środków przez Instytucję Zarządzającą, Wykonawca oświadcza, że nie będzie
dochodził żadnych roszczeń z tytułu opóźnień w uregulowaniu należności.
§3
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1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne dla Wykonawcy w następujących przypadkach
i wysokości:
 za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust. 3 - w wysokości 0,1% kwoty
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o której mowa w § 2 ust.1,
2. Zamawiający jest upoważniony do:
 potrącenia kary, o której mowa w ust. 1 z wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego
w fakturze/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę,
 dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza
należności.
§4
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Oferta Wykonawcy
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