Chojnice, 22.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2017
w ramach projektu pt. „Stawiamy na Edukację” Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Learnetic S.A.
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
NIP: 5842705459
REGON: 221121155

II. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją Projektu „Stawiamy na Edukację”, dalej Projekt, w ramach działania 3.2
Edukacja ogólna, poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z prośbą o przeprowadzenie szkoleń
dla 100 Uczestników/czek projektu „Stawiamy na Edukację”, realizowanych w 11 szkołach na terenie
gminy Chojnice.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego
http://learnetic.pl
3. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym zapytaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV:


80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 100 Uczestników/czek projektu
„Stawiamy na Edukację”.
Szkolenia będą realizowane dla 11 szkół – części zamówienia:
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Część 1
Szkolenie dla: ZS CHARZYKOWY, ul. Szkolna 1, 89 - 606 Charzykowy
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
Część 2
Szkolenie dla: SP KŁODAWA, Kłodawa 49, 89 - 632 Brusy
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
Część 3
Szkolenie dla: SP LICHNOWY, ul. Szkolna 15, 89 - 620 Chojnice
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
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Część 4
Szkolenie dla: SP NIEŻYCHOWICE, ul. Nieżychowice 55, 89 - 620 Chojnice
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
Część 5
Szkolenie dla: ZS NOWA CERKIEW, ul. Szkolna 11, 89 - 620 Chojnice
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
Część 6
Szkolenie dla: SP OGORZELNY, ul. Obkaska 3, 89 - 665 Ogorzeliny
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
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Część 7
Szkolenie dla: SP OSTROWITE, ul. Szkolna 3, 89 - 620 Chojnice
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
Część 8
Szkolenie dla: ZS PAWŁOWO, ul. Tucholska 16, 89 - 620 Chojnice
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
Część 9
Szkolenie dla: ZS SILNO, ul. Główna 39, 89 - 620 Chojnice
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
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Część 10
Szkolenie dla: G SŁAWĘCIN, ul. Szkolna 11, 89 - 620 Chojnice
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK
Część 11
Szkolenie dla: ZS SWORNEGACIE, ul. Szkolna 11, 89 - 608 Swornegacie
Zakres:
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny szkoleniowe
a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej klasy
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej klasy
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny szkoleniowe
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK
d) Praca z tablicą interaktywną
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK

C. DODATKOWE INFORMACJE
1. Termin realizacji usługi szkoleniowej: kwiecień 2017 – czerwiec 2017 r.
2. Miejsce realizacji szkolenia - Gmina Chojnice: Zespół Szkół Charzykowy, Szkoła Podstawowa
Kłodawa, Szkoła Podstawowa Lichnowy, Szkoła Podstawowa Nieżychowice, Zespół Szkół Nowa
Cerkiew, Szkoła Podstawowa Ogorzeliny, Szkoła Podstawowa Ostrowite, Zespół Szkół Pawłowo,
Zespół Szkół Silno, Gimnazjum Sławęcin, Zespół Szkół Swornegacie.
3. Uczestnicy szkoleń: nauczyciele.
4. Szkolenia realizowane będą w dniach roboczych, w godzinach popołudniowych, po 4 godz.
dziennie (w terminach ustalonych z Zamawiającym), w grupach 5- 10 osobowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji szkoleń lub
innej liczebności grup szkoleniowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
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A. Realizacji zajęć z wykorzystaniem programu szkoleniowego opracowanego przez
Zamawiającego.
B. Przeprowadzenie pre i post testów, ankiet podsumowujących tematy szkoleniowe.
C. Informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w planowanym harmonogramie
szkolenia.
D. Wypełniania kart pracy po każdych zajęciach.
E. Prowadzenie dzienników zajęć i list obecności.
F. Informowania o nieobecności Uczestnika/czki Projektu na każdym dniu szkolenia.
G. Oznaczania wykorzystywanych materiałów, sal oraz budynków, w których realizowana
będzie usługa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
H. Informowania Uczestników/czki projektu o źródłach finansowania szkoleń.
I. Motywowania do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wszystkich Uczestników/czek (min.
80% frekwencja na zajęciach).
J. Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z realizacją usługi,
w szczególności: przekazywania Uczestnikom/czkom Projektu materiałów przekazanych przez
Zamawiającego, zbierania od Uczestników/czek Projektu dokumentów potwierdzających
uprawnienia do korzystania ze wsparcia.
7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z rozliczeniem usługi
oraz na każde wezwanie
Zamawiającego, do przekazania w/w dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację
usługi (protokołu, zaświadczenia, oświadczenia itp.) Zamawiającemu.

D. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają kryteria:
A. Legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym;
B. Posiadają formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o
ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – co
najmniej 120 godzin dydaktycznych);
C. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń: co najmniej 240 przeprowadzonych godzin
szkoleniowych w zakresie każdego z tematów będących przedmiotem udziału w postępowaniu:
 Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające
 Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków A-C w następujący sposób:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu:
 kopię dyplomu / świadectwa ukończenia studiów
 wykaz odbytych studiów podyplomowych/kursów/szkoleń, potwierdzających wymagane
doświadczenie trenera: co najmniej 120 godzin dydaktycznych;
 wykaz usług w celu potwierdzenia posiadania przez trenera doświadczenia: co najmniej 240
przeprowadzonych godzin szkoleniowych z każdego tematu (ze wskazanych powyżej)
D. Nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zgodnie z „Wytycznymi
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
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.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie załączników do oferty. Oferent zobowiązany jest do
załączenia do oferty odpowiedniego dokumentu (oświadczenia) potwierdzającego spełnienie
warunku.
E. Posiadają wiedzę, doświadczenie i zasoby umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Oferenta.
F. Przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów. Weryfikowana
będzie kompletność oraz zgodność oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zapytaniu.
G. Akceptują bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania oraz określone w nim warunki realizacji
przedmiotu zamówienia.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w Formularzu
oferty.

E. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Oferta powinna zawierać:


datę sporządzenia oferty,



nazwę i adres Wykonawcy,



dane osoby uprawnionej do kontaktów w imieniu Wykonawcy (imię i nazwisko, tel., e-mail)



Cenę jednostkową netto i brutto za jedną godzinę szkoleniową, przypadającą na daną część
zamówienia oraz cenę brutto za całe zamówienie (należy zaznaczyć, że w cenie zawarty jest
koszt, ewaluacji, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej).
Cena winna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca oferuje oraz zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.




termin ważności oferty (minimum 60 dni).
poszczególne części oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/
upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z dokumentem rejestrowym) oraz
parafowane na każdej stronie. W przypadku podpisu przez inną osobę/osoby niż wskazane w
dokumencie rejestrowym, Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego
pełnomocnictwa.
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5. Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez ten sam podmiot
więcej niż jednej oferty, odrzucone zostaną i pozostaną bez rozpatrzenia wszystkie oferty złożone
przez danego Oferenta.
6. Kompletna oferta zawierać powinna następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Doświadczenie Oferenta - Wykaz usług odnoszący się do danego trenera w celu
potwierdzenia posiadanego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi (za
zgodność z oryginałem) – załącznik nr 2
3. Kwalifikacje Oferenta - wykaz odbytych studiów podyplomowych/kursów/szkoleń,
potwierdzających wymagane doświadczenie trenera wraz z dokumentami potwierdzającymi
(za zgodność z oryginałem) – załącznik nr 3
4. Oświadczenie Oferenta o zgodności informacji zawartych w ofercie oraz, że posiada on
wiedzę, doświadczenie i zasoby niezbędne do realizacji zamówienia – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 5
6. Kopię odnoszącego się do danego trenera dyplomu / świadectwa ukończenia studiów
potwierdzające wymagane kwalifikacje (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
7. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek modyfikacji treści i/lub wzorów dokumentów
określonych w niniejszym zaproszeniu, za wyjątkiem wskazanych miejsc służących do wypełnienia
oferty.

F. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną na podstawie
następujących kryteriów i punktacji:

Kryterium
l.p.
1)
2)
3)

Cena brutto ( C )
Kwalifikacje Oferenta (K)
Doświadczenie Oferenta (D)
Razem

Znaczenie
Maksymalna liczba punktów jakie może
procentowe
otrzymać oferta za dane kryterium
kryterium
70%
70 punktów
15%
15 punktów
15%
15 punktów
100%
100 punktów

Zasady oceny kryterium:
1. "Cena brutto” za realizacje jednej części zamówienia (C) – 70% punktacji (maksymalnie 70
punktów).
W przypadku kryterium "Cena brutto" liczone będą punkty za:
 Najniższą „cenę brutto” za realizację jednej części zamówienia.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
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Pi (C) =
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

C min
• Max (C)
Ci

gdzie:

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto”
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium " Cena brutto”

2. Kwalifikacje Oferenta (K) – 15% punktacji (maksymalnie 15 punktów).
W przypadku kryterium „Kwalifikacje Oferenta” liczone będą punkty za:
 Liczbę godzin ukończonych studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności
trenerskich, powyżej wymaganego minimum ( 120 godzin). Oferta otrzyma zaokrągloną do
dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (K) =

Ki
• Max (C)
K max

gdzie:

Pi(K)
Ki
Kmax

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Kwalifikacje Oferenta”
liczba godzin ukończonych studiów podyplomowych/kursów/szkoleń podana w ofercie „i”
najwyższa liczba godzin ukończonych studiów podyplomowych/kursów/szkoleń spośród
wszystkich ofert
Max (C) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za kryterium „Kwalifikacje Oferenta”
3. Doświadczenie zawodowe oferenta (D) – 15% punktacji (maksymalnie 15 punktów).
W przypadku kryterium „Doświadczenie Oferenta” liczone będą punkty za:
 Przeprowadzone godziny szkoleniowe powyżej wymaganego minimum ( 240 godzin). Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (D) =
Pi(D)
Di
Dmax
Max (C)

Di
• Max (C)
D max

gdzie:

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Doświadczenie oferenta”
liczba godzin szkoleniowych podana w ofercie „i”
najwyższa liczba godzin szkoleniowych spośród wszystkich ofert
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Doświadczenie
oferenta".

A. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej – PLN [zł].
B. Wykonawca składający ofertę na realizację przedmiotu zamówienia ma obowiązek określenia
ryczałtowej ceny brutto na podstawie w/w dokumentów opisujących przedmiot zamówienia,
obejmującej wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.
C. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców, bezstronności, obiektywizmu, jawności,
efektywności oraz przejrzystości.
D. W przypadku, gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. W sytuacji kiedy więcej niż jedna z ww. ofert
posiadać będzie najniższą taką samą cenę, ich Oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
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E. Termin na złożenie oferty dodatkowej zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może
być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w
wymaganym terminie uznaje się za tożsame z wycofaniem oferty.
F. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą zaoferowanej ceny, w
szczególności w przypadku, gdy przewyższać ona będzie środki przeznaczone przez
Zamawiającego na realizację zamówienia.
G. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać będzie się od podpisania umowy z Zamawiającym lub w toku
negocjacji ceny, o których mowa powyżej nie zostanie ustalone akceptowalne i przez
Zamawiającego i przez Oferenta stanowisko, Zamawiający będzie miał prawo do wybrania
kolejnego Oferenta, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert.
H. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do rozwiązania umowy z Wykonawcą, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z kolejnym Oferentem, którego oferta uzyskała
najwięcej punktów w ramach oceny ofert.
I.

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów.

J.

Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.

G. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy złożyć:


w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres

Learnetic S.A., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk


lub/i

w formie elektronicznej, na adres e-mail: praca@learnetic.com

2. W przypadku przesłania oferty pocztą/ kurierem decyduje data faktycznego doręczenia przesyłki
do Zamawiającego.
3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 22.02.2017 r.
4. Termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia 27.03.2017 do godz. 09:00, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2/2017”,



W przypadku wysłania ofert na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
w temacie wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1/2/2017”

5. Termin otwarcia ofert:


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2017 o godzinie 09:30 w siedzibie Learnetic S.A.,
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

H. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Pani Paulina
Rodziewicz-Nowak, e-mail: praca@learnetic.com
2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie
pisemnie na ww. adres mailowy, najpóźniej do dnia 17 marca 2017. Odpowiedź zostanie
przesłana na adres e-mail, z którego zostało nadesłane pytanie maksymalnie w ciągu 2 dni
roboczych od otrzymania pytania oraz zamieszczona w bazie konkurencyjności. Jeśli pytanie
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

I.

dotyczące Zapytania wpłynęło po wyznaczonym terminie Zamawiający może pozostawić pytanie
bez odpowiedzi.
Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia
złożonej przez Oferenta oferty.
Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w postępowaniu.
W ramach rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Zamawiający nawiąże współpracę z jednym
lub kilkoma wykonawcami, którzy uzyskają najwyższe oceny w poszczególnych 11 częściach
zamówienia.
Zamawiający prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania oraz zamieści
informację
o
wynikach
postępowania
na
stronie
internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Treść i wymagania zawarte w zamówieniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych
kontrahentów.
Umowa z oferentem wybranym w postępowaniu zostanie zawarta w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się przedsiębiorcy, którego oferta
została wybrana od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony
do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez
dokonania wyboru oferty.
Oferenci, którzy złożą poprawnie formalną ofertę, a nie zostaną wybrani do realizacji
zamówienia, pozostają związani ofertą do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty,
2. Doświadczenie Oferenta
3. Kwalifikacje Oferenta
4. Oświadczenie Oferenta
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
6. Wzór umowy z wykonawcą

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

(Podpis osoby upoważnionej)
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