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Ogłoszenie
Numer

Id

2020-9803-16344

16344

Powstaje w kontekście projektu
RPZP.07.01.00-32-P008/18 - "UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

Tytuł

"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy
z Wykonawcą w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1. Zmiana spowodowana siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zapytaniem ofertowym,
2. Zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
3. Zmiana powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym i społecznym.
4. Zmiana terminu płatności, która uzależniona jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego
środków z instytucji doﬁnansowującej przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją
usługi.
5. Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy
w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po
udokumentowaniu Zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na
termin realizacji przedmiotu umowy.
6. Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z powodu okoliczności związanych
z epidemią COVID-19.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-11
1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
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2. Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań
3. Załącznik nr 3-wzór umowy
4. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-11-11

2020-11-11

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2020-11-20 15:00:00

2020-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Maszewo- Ośrodek Pomocy Społecznej w
Maszewie
Plac Wolności 2
71-130 Maszewo
NIP: 8590008483

Osoby do kontaktu
Syliwa Tutak
tel.: 91 418-73-87
e-mail: efs@ops.maszewo.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Zadanie nr 1
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 1: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów / szkoleń: Opiekun
osoby starszej - dla 10 osób ( wymiar szkolenia/kursu min. 75 h) wraz z przeprowadzeniem
egzaminów potwierdzających zdobycie kompetencji z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich
dla uczestniczek/uczestników kursów/szkoleń.

Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce realizacji jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
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a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).
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Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
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l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo
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Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.Weryﬁkacja
nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w formularzu
ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
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Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
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linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK
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Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 2
Tytuł części 2

Zadanie nr 2
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 2: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów / szkoleń: Florysta - dla 2
osób ( wymiar szkolenia/kursu min. 80 h) wraz z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających
zdobycie kompetencji z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich dla uczestniczek/uczestników
kursów/szkoleń.
Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
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3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
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f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
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dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
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będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.Weryﬁkacja
nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w formularzu
ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek
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Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
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Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Kryteria oceny do części 2
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 3
Tytuł części 3

Zadanie nr 3
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 3
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
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Zadanie nr 3: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu / szkolenia: Stylizacja
paznokci - dla 1 osoby ( wymiar szkolenia/kursu min. 50 h) wraz z przeprowadzeniem
egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich dla
uczestniczki/uczestnika kursu/szkolenia.
Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
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Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
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g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
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a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.Weryﬁkacja
nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w formularzu
ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

Wygenerowano: 2020-11-11 20:08

Strona 24 / 84

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji

Kryteria oceny do części 3
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 4
Tytuł części 4

Zadanie nr 4
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
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NIE

Przedmioty zamówienia do części 4
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 4: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu / szkolenia: Pracownik
biurowy - dla 1 osoby ( wymiar szkolenia/kursu min. 80 h) wraz z przeprowadzeniem
egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich dla
uczestniczki/uczestnika kursu/szkolenia.

Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
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a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
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1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
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wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie
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Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.Weryﬁkacja
nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w formularzu
ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.
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Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wygenerowano: 2020-11-11 20:08

Strona 31 / 84

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Kryteria oceny do części 4
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
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zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 5
Tytuł części 5

Zadanie nr 5
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 5
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 5: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu / szkolenia: Fotograﬁa - dla 1
osoby ( wymiar szkolenia/kursu min. 50 h) wraz z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego
zdobycie kompetencji z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich dla uczestniczki/uczestnika
kursu/szkolenia.

Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w

Wygenerowano: 2020-11-11 20:08

Strona 33 / 84

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
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e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
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dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.
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Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.Weryﬁkacja
nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w formularzu
ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Potencjał techniczny
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Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

Wygenerowano: 2020-11-11 20:08

Strona 39 / 84

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Kryteria oceny do części 5
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 6
Tytuł części 6

Zadanie nr 6
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 6
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 6: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów / szkoleń : Pracownik ochrony
ﬁzycznej osób i mienia - 2 osoby ( wymiar szkolenia/ kursu min. 80 h) z przeprowadzeniem
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egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich dla
uczestniczek/uczestników kursow/szkoleń
Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
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14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
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h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
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c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.Weryﬁkacja
nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w formularzu
ofertowym.
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Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
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Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
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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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Kryteria oceny do części 6
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 7
Tytuł części 7

Zadanie nr 7
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 7
Typ
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Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 7 : przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu / szkolenia: Mechanikmotocyklowy - dla 1 osoby ( wymiar szkolenia/kursu min. 120 h) wraz z przeprowadzeniem
egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich dla
uczestniczki/uczestnika kursu/szkolenia

Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
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7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
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e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
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2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo
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Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.Weryﬁkacja
nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w formularzu
ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
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Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Kryteria oceny do części 7
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe
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Część: 8
Tytuł części 8

Zadanie nr 8
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 8
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 8: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów / szkoleń : Opiekunka
w żłobku lub w klubie dziecięcym - dla 9 osób (wymiar szkolenia/kursu min. 280 h) zprzeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji/kwaliﬁkacji/uprawnień z
wykonaniem niezbędnych badań lekarskich dla uczestniczek/uczestników kursów/szkoleń

Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w tym 28 kobiet,
6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminem
umożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
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rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
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przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
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zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
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80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Dla szkoleń 8-11 posiadać uprawnienia do wydawania zaświadczeń i certyﬁkatów potwierdzających
nabyte kwaliﬁkacje oraz rozpoznawalność i uznanie wydawanych certyﬁkatów w danym sektorze
i branży lub współpracę z podmiotem uprawnionym do wydawania certyﬁkatów potwierdzających
nabyte kwaliﬁkacje.
Weryﬁkacja nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w
formularzu ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
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Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
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Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
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jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Kryteria oceny do części 8
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 9
Tytuł części 9

Zadanie nr 9
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 9
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
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Zadanie nr 9: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów / szkoleń: Operator koparko
- ładowarki - dla 2 osób (wymiar szkolenia/ kursu min.134 h) z przeprowadzeniem egzaminu
potwierdzającego zdobycie kompetencji /kwaliﬁkacji/uprawnień z wykonaniem niezbędnych badań
lekarskich dla uczestniczek/uczestników kursów/szkoleń
Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
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Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
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niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
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3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Dla szkoleń 8-11 posiadać uprawnienia do wydawania zaświadczeń i certyﬁkatów potwierdzających
nabyte kwaliﬁkacje oraz rozpoznawalność i uznanie wydawanych certyﬁkatów w danym sektorze
i branży lub współpraca z podmiotem uprawnionym do wydawania certyﬁkatów potwierdzających
nabyte kwaliﬁkacje.
Weryﬁkacja nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w
formularzu ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.
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Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego

Wygenerowano: 2020-11-11 20:08

Strona 68 / 84

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.

Kryteria oceny do części 9
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 10
Tytuł części 10

Wygenerowano: 2020-11-11 20:08

Strona 69 / 84

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

Zadanie nr 10
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 10
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 10: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów / szkoleń: ECDL
Base - dla 3 osób ( wymiar szkolenia/kursu min. 60 h)z przeprowadzeniem egzaminu
potwierdzającego zdobycie kompetencji /kwaliﬁkacji z wykonaniem niezbędnych badań lekarskich
dla uczestniczek/uczestników kursów/szkoleń

Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
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odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
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tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
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k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
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Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Dla szkoleń 8-11 posiadać uprawnienia do wydawania zaświadczeń i certyﬁkatów potwierdzających
nabyte kwaliﬁkacje oraz rozpoznawalność i uznanie wydawanych certyﬁkatów w danym sektorze
i branży lub współpraca z podmiotem uprawnionym do wydawania certyﬁkatów potwierdzających
nabyte kwaliﬁkacje.
Weryﬁkacja nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w
formularzu ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Wygenerowano: 2020-11-11 20:08

Strona 74 / 84

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
"UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI"

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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;
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− 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
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Kryteria oceny do części 10
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Część: 11
Tytuł części 11

Zadanie nr 11
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 11
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Zadanie nr 11: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów / szkoleń: Operator wózka
widłowego - dla 2 osób ( wymiar szkolenia/kursu min.70 h) z przeprowadzeniem egzaminu
potwierdzającego zdobycie kompetencji /kwaliﬁkacji/uprawnień z wykonaniem niezbędnych badań
lekarskich dla uczestniczek/uczestników kursów/szkoleń

Miejsce realizacji : wpisano siedzibę Zamawiającego, przy realizacji szkoleń w formie stacjonarnej
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Zamawiający określa miejsce jako teren województwa zachodniopomorskiego.
1. Realizacja zajęć musi być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
2. Szkoleniami w projekcie objęte zostaną łącznie 34 osoby (5 osób z niepełnosprawnościami), w
tym 28 kobiet, 6 mężczyzn.
3. Wszystkie szkolenia/kursy kończą się egzaminem, ukończenie kursu potwierdzone musi być
formalnym dokumentem wystawionym przez upoważnioną instytucję, potwierdzającą nabyte
kwaliﬁkacje/kompetencje, zgodne z przepisami obowiązującymi dla wskazanej formy wsparcia.
4. Szkolenia zawodowe opisane w zadaniach nr 8 - 11 powinny być zakończone egzaminemumożliwiającym uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, z wydaniem certyﬁkatu lub innego dokumentu
rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego
uzyskane kwaliﬁkacje i/lub uprawnienia uznawane w Polsce/ w krajach UE.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej (kształcenia na
odległość czy w formie e-learningu).
6. W przypadku szkoleń w formie zdalnej – konieczne jest zarejestrowanie/nagranie usługi
realizowanej zdalnie. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku / uczestników(wideo),
niemniej, jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być widoczny trener,
a ﬁrma szkoleniowa powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i
wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie
listy obecności potwierdzonych przez beneﬁcjenta środkami komunikacji elektronicznej). Wymagane
jest pozyskanie przez ﬁrmę szkoleniową zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do celów
potwierdzenia realizacji formy zdalnej.
7. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały umożliwiające realizację szkoleń / kursów.
8. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia niezbędne materiały
dydaktyczne.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2020 r.
11. Wykonawca oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współﬁnansowaniu ze środków
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
14. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej
dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z
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wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO WZ na lata
2014-2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów doﬁnansowanych w ramach RPO
WZ na lata 2014-2020,
c) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki,
d) protokołu egzaminacyjnego,
e) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń / certyﬁkatów o
ukończeniu kursu / szkolenia,
g) prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej z realizowanych szkoleń.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w
tym nie zapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać
przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
16. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Oferent
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych
tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO).
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wymagania podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – każde zadanie stanowi
odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
c) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia może zostać wybranych kilku Wykonawców.
d) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim
przypadku :
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania
oferty
Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
f) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
g) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór
oferty oraz oświadczeń dołączone zostały do niniejszego zapytania.
h) Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
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Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być
potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
j) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało
niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie
będą zdradzać, wskazywać ani identyﬁkować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
k) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych
wyjaśnień.
l) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub
wycofania swojej oferty..
m) Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej
ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
2. Forma oferty.
a) Dokumenty wchodzące w skład oferty mają mieć formę skanów.
b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez
Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego
prawdziwości.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
c) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - kopia
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
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Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
a) za pomocą bazy konkurencyjności
b) w formie skanów na adres mailowy: efs@ops.maszewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina
wpływu na wskazany adres mailowy/ złożenia oferty w bazie. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

goleniowski

Maszewo

Miejscowość
Maszewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Dla szkoleń 8-11 posiadać uprawnienia do wydawania zaświadczeń i certyﬁkatów potwierdzających
nabyte kwaliﬁkacje oraz rozpoznawalność i uznanie wydawanych certyﬁkatów w danym sektorze
i branży lub współpraca z podmiotem uprawnionym do wydawania certyﬁkatów potwierdzających
nabyte kwaliﬁkacje.
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Weryﬁkacja nastąpi na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty oraz oświadczeń w
formularzu ofertowym.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie deﬁniuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca zapewni realizację usług szkoleniowych przez trenerów ekspertów/praktyków
posiadających odpowiednie wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie - Wykonawca
składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym/Partnerem Projektu
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Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) Wykonawców, którzy nie złożyli załącznika nr 2 do niniejszego zapytania - Oświadczenie o braku
powiązań z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/ Partnerem
Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym/Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego/Partnerem Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo , krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
b) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
d) 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:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę
jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Kryteria oceny do części 11
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
zgodnie z opisem w załączniku zapytanie ofertowe

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-11-11 - data opublikowania
-> 2020-11-20 15:00:00 - termin składania ofert
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-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

Strona 84 / 84

