Projekt „START do sukcesu zawodowego” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Chełm, dnia 02.03.2018 r.
Znak sprawy: Z2E1/1/SDSZ/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie
zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje
zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe
tj. Przeprowadzenie kursu „Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”

I.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowe
zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.
2. Rozeznanie rynku odbywa się zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr 81/RPLU.12.04.00-060050/16 z dnia 18.04.2017 r. pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4
Kształcenie zawodowe.
II. Zamawiający.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 37
22-100 Chełm
NIP: 712-010-49-12
Telefon / Fax: 82 564 22 69 / 82 564 22 01
E-mail: ck@zdz.chelm.pl; mstankowska@zdz.chelm.pl
Strona internetowa: www.zdz.chelm.pl
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III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi edukacyjnej i szkoleniowej tj. przeprowadzenie kursu
Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych” dla 2 uczestników/uczestniczek projektu „START
do sukcesu zawodowego” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział
w Chełmie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
Przedmiotem

zamówienia

jest

przeprowadzenie

kursu

„Programowanie

obrabiarek

CNC

w procesach wytwórczych” dla 2 uczestników/uczestniczek projektu „START do sukcesu zawodowego”, które
powinny polegać na kompleksowej organizacji zajęć, zapewnieniu trenera, pomieszczenia szkoleniowego
(sala/warsztaty szkolne), niezbędnego sprzętu, materiałów szkoleniowych tj.: notatnik, długopis.
Kurs powinien być prowadzony w sposób równościowy, językiem wrażliwym na płeć, nie powinien przekazywać
treści dyskryminacyjnych ani wzmacniać stereotypów.
Uczestnik kursu powinien otrzymać imienny certyfikat/zaświadczenie opisowo potwierdzający nabyte umiejętności.
Wymagany

program

realizacji

przedmiotu

zamówienia,

powinien

obejmować

min.

40

godz.

i zwierać swym zakresem m.in. takie zagadnienia jak:
opis narzędzi w tablicy narzędziowej obrabiarki,
załadunek narzędzi do magazynu obrabiarki i rozładunek,
pomiar wartości korekcyjnych,
mocowanie przedmiotów obrabianych,
identyfikacja punktu zerowego przedmiotu obrabianego,
praca
w
trybach:
obsługi
ręcznej,
MDI,
programowania,
testu,
półautomatycznego
i automatycznego wykonania programu,
interpolacja liniowa i kołowa,
podprogramy,
programowanie
w
układzie
kartezjańskim
prostokątnym,
biegunowym,
inkrementalnym
i absolutnym,
programowanie przekształceń typu: lustro, przesunięcie punktu zerowego, obrót, skalowanie,
szyk liniowy i kołowy,
programowanie wybranych cykli obróbkowych.
Wymagane jest przedstawienie szczegółowego programu i harmonogramu do akceptacji przez Zamawiającego na 7
dni przed rozpoczęciem kursu.
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Wymagane miejsce realizacji: województwo lubelskie (w razie niedostępnej danej formy na terenie województwa
lubelskiego – Zamawiający dopuszcza miejsce realizacji poza województwem lubelskim).
1.

Wykonawca zobowiązany będzie również do:
a) potwierdzenia Zamawiającemu obecności Uczestników/Uczestniczek odbywających kurs,
b) przekazania Zamawiającemu planu i harmonogramu kursu na 7 dni przed ich rozpoczęciem,
c) po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka powinni otrzymać imienny certyfikat/zaświadczenie
opisowo potwierdzający nabyte umiejętności.

2. Termin realizacji zamówienia do 31.05.2018 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia na etapie realizacji zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
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V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Po spełnieniu przez Wyceniających wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i wymagań wobec wykonawcy, każda
ważna wycena poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze wyceny będzie się kierować
kryterium 100% cena.
1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium ocena oferty będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej wycenie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych wycen,
C0 – cena obliczona badanej wyceny.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wyceniającego w kryterium ocena oferty wynosi 100.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna wycena, która uzyska najwyższą liczbę punktów (100 pkt) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego wycena zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
VI. Sposób przygotowania i składania oferty.
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 14.00 w
siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie, ul. Lwowska 37,
22-100 Chełm. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego
lub
b) przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.
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3. Kopertę należy opisać następująco:
Znak sprawy:

Z2E1/1/SDSZ/2018 Kurs „Programowanie obrabiarek CNC w procesach

wytwórczych” w ramach projektu „START do sukcesu zawodowego” Nie otwierać przed dniem
12.03.2018 r. przed godz. 14:00.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego
należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami i cyframi w sposób czytelny wypełniając „Formularz
Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego, w którym Wykonawca podaje
cenę jednostkową netto, wartość netto zamówienia, wartość podatku VAT zamówienia oraz wartość
brutto zamówienia.
5. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub
parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. W razie podpisania oferty
przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak,
jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
9. Dostawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 14:15., w siedzibie Zamawiającego
(pokój 106).
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania wyceny jest równoznaczne z jej
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

VII.

w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia.
Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy:

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu zamówieniu ponad termin określony w pkt III ppkt 2 zapytania
ofertowego w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień
opóźnienia,

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości 5 % wartości
wynagrodzenia umownego netto.
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c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto.
2.

Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez osobną zapłatę,
według wyboru Zamawiającego.

VIII.

1.

Osoby do kontaktu.
Małgorzata Stańkowska – adres e-mail: mstankowska@zdz.chelm.pl tel. 82 564 22 69

IX. Wykaz załączników.
Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty Wykonawcy

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego

Strona | 6
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie., 22-100 Chełm, ul. Lwowska 37
www.zdz.chelm.pl; e-mail: ck@zdz.chelm.pl; tel. 82 564 22 69

