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Niegowa, 18.07.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/07/2019 

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  

W ramach Projektu: „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!”, 

Nr WND-RPSL.11.03.00-24-03F2/17-004 

 

I. Zamawiający:  

SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA,  

ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa 

NIP 577-197-49-32, REGON 242878264 

e-mail: biuro@spargo-szkolenia.pl 

zwany w dalszej części Zamawiającym 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości powyżej 50.000 PLN.  Do niniejszego 

zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.53 art. 64.). Niniejsze 

postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku. 

 

III. Cel zamówienia:  

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursach spawania metodą TIG 

141 trzy poziomy wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności dla 30 

Uczestników/czek projektu pn. „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!”. 

 

IV. Kod CPV usługi:   

80000000-4  - usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

V. Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursach spawania 

metodą TIG 141 ( moduł II blachy BW , moduł III rury BW, moduł stal kotłowa rury BW) dla  30 Uczestników/-czek Projektu 

„Najlepsze kwalifikacje w okolicy!” wraz z  zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających  nabyte 

umiejętności. 

 

 



Projekt „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!, nr RPSL.11.03.00-24-03F2/17-003  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2 
 

Zakres zamówienia obejmuje następujące części:  

Część Nazwa 
Liczba grup 

szkoleniowych 
Liczba godzin 

szkoleniowych na grupę 
Suma 

CZ. I 1. Przeprowadzenie zajęć praktycznych  
na spawalni – 2 moduł blachy BW – 
metoda TIG 141 

3 grupy po 10 
osób grupa 

90 h praktyka  270h 

 2. Przeprowadzenie zajęć 
teoretycznych na spawalni – 2 moduł 
blachy BW – metoda TIG 141 

3 grupy po 10 
osób grupa 

28 h teoria 84h 

CZ. II 1. Przeprowadzenie zajęć praktycznych 
na spawalni – 3 moduł rury BW – 
metoda TIG 141 

3 grupy po 10 
osób grupa 

102h praktyka 306h 

 2. Przeprowadzenie zajęć 
teoretycznych na spawalni – 3 moduł 
rury BW – metoda TIG 141 

3 grupy po 10 
osób grupa 

15h teoria 45h 

CZ.III 3. Przeprowadzenie zajęć praktycznych 
na spawalni – moduł stal kotłowa rury 
BW – metoda TIG 141 

3 grupy po 10 
osób grupa 

30h praktyka 90h 

CZ.IV 1. Egzamin IS + próbka egzaminacyjna 
badana RTG+ certyfikat  po 2 module 
blachy BW – metoda TIG 141 

3 grupy po 10 
osób grupa 

- 30 osób 

 2. Egzamin IS + próbka egzaminacyjna 
badana RTG+ certyfikat  po 3module 
rury BW – metoda TIG 141 

3 grupy po 10 
osób grupa 

- 30 osób 

 3. Egzamin TUV SUD + próbka 
egzaminacyjna badana RTG + certyfikat 
TUV SUD po module stal kotłowa rury 
BW 

3 grupy po 10 
osób grupa 

- 30 osób 

 

2. Przedmiot zamówienia określają kody CPV: 80000000-4  - usługi edukacyjne i szkoleniowe.  

3. Przebieg szkoleń oraz ich efekty będą udokumentowane z wykorzystaniem harmonogramu zajęć, list obecności, dzienników 

zajęć, zaświadczeń itp. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń i egzaminów dla wskazanych grup zostanie określony 

przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną 

realizację szkoleń  i egzaminów zgodnie z ww. harmonogramem. Wykonawca zapewni możliwość realizacji szkoleń i egzaminów 

również w soboty, niedziele i Święta. 

 

4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:  

• Wykwalifikowanych trenerów–szczegóły zapisano w p. VI.  Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu 

dokonywania oceny ich spełnienia. 

• Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów zewnętrznych z zakresu Spawanie TIG dla poszczególnych modułów zgodnie 

z procedurą nadawania kwalifikacji Instytutu Spawalnictwa oraz procedurą nadawania kwalifikacji TUV SUD, dla wskazanej 

liczby osób. Wydanie certyfikatów poświadczających kwalifikacje z zakresu Spawanie TIG dla poszczególnych modułów. 

Odpowiedni wpis do książeczki spawacza. Pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów (w tym 

próbki egzaminacyjne badane RTG). Po zakończeniu egzaminów na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia 

protokołów z egzaminu i wskazania wyników egzaminów poszczególnych Uczestników/-czek Projektu. Po przeprowadzeniu 

egzaminu na Wykonawcy spoczywa obowiązek przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji (m.in. listy obecności, 

protokołów z egzaminu, wyników egzaminów) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia egzaminów. 

• Materiały szkoleniowe na każde szkolenie opatrzone odpowiednimi logo (skrypt, prezentacja). Zamawiający zapewnia 

miejsce realizacji szkolenia wraz z niezbędnym sprzętem i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć praktycznych 

( m.in. blachy, rury, materiały spawalnicze: elektrody, druty spawalnicze, gazy techniczne). 

• Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku/-czce, który nie stawia się na 

szkolenia lub/i egzamin 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  zmiany ilości godzin w pełnym zakresie realizacji zamówienia w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb uczestników.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników, zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób na poszczególne  

moduły. 

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sierpień 2019 -  grudzień 2020 r. Dokładne terminy i godziny zajęć będą ustalane 

indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy będzie to podyktowane 

prawidłową i/lub terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez 

Zamawiającego (których nie można było przewidzieć) bądź w przypadku wydłużenia czasu trwania projektu, w ramach którego 

realizowany będzie przedmiot zamówienia 

8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: powiat myszkowski, miejsce odbywania się poszczególnych kursów. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dopuszcza się składanie ofert przez konsorcjum. Do oferty 

musi być przedłożona umowa konsorcjum, w której jest wskazany podmiot będący liderem Konsorcjum oraz pełnomocnictwa 

wszystkich członków konsorcjum do reprezentowania ich przez lidera konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 6.5 pkt.8 lit. „h” Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego. 

 

VI.  Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:  

Wybór Wykonawców będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez 

stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:   

 

a) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.   

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony 

przez IZ PO;  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

• 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.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z Oświadczeniem 

Wykonawcy (Załącznik nr 2). W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie 

podlegał wykluczeniu z postępowania. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji usługi będzie korzystał z podwykonawców 

(w całości lub częściowo) do oferty powinien załączyć także oświadczenia o braku ww. powiązań złożone przez poszczególnych 

podwykonawców, wszystkich z osobna, którzy w jego imieniu lub na jego rzecz będą wykonywać zlecenie (Załącznik nr 2). W 

przypadku konsorcjum załącznik nr 2 składają wszyscy konsorcjanci. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o 

którym mowa powyżej. Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.   

  

b) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych. 
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• wykonawców, którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  

• wykonawców, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 

poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;   

• wykonawców, którzy brali udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub których pracownik, a także 

osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

• wykonawców którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

• wykonawców którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania;  

Weryfikacja spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

c) Posiadają  wykwalifikowanych trenerów  - min. 1 osoba, posiadająca wykształcenie lub/i uprawnienia do realizacji  szkolenia 

dla danego modułu, min. 2 letnie doświadczenie w realizacji ww. szkoleń oraz w okresie 3 lat od daty opublikowania zapytania 

ofertowego przeszkolił min 36 osób/ w ramach  metody spawania TIG. 

Weryfikacja spełnienia warunku: Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty kopie dyplomów trenerów oraz CV – 

potwierdzonych za zgodność. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty potwierdzenie należytego wykonania 

zamówienia przez trenerów w ww. zakresie. 

 

Dodatkowe warunki: 

1. Wykładowcami szkolenia teoretycznego muszą być inżynierowie spawalnicy posiadający kwalifikacje potwierdzone 

dyplomem Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (EWE/IWE), bądź pokrewne. 

2. Instruktorami szkolenia praktycznego muszą być osoby, które  posiadają ukończony kurs 

Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP) oraz aktualne Świadectwo Egzaminu Spawacza 

wg PN EN ISO 9606-1 w procesie spawania odpowiadającym zakresowi prowadzonego szkolenia, bądź pokrewne. 

 

Weryfikacja spełnienia warunku: Wykonawca w celu spełnienia warunku przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające 

posiadane kwalifikacje i uprawnienia. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 

przez Wykonawców dokumentów. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

d) Wykonawca posiada aktualne uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematem szkolenia   

Spawanie metodą TIG,  które zostały nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję.  

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię w/w dokumentu potwierdzoną „za 

zgodność z oryginałem”.  

Wykonawca w ciągu 3 lat od daty publikacji zapytania ofertowego zrealizował min. 100 egzaminów  z zakresu spawania 

metoda TIG. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy wraz z ofertą potwierdzenie 

spełnienia tego warunku. 

 

e) Wykonawca dysponuje na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna w/w 

warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia. 
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f) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna w/w 

warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (do wglądu) dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę 

wykładowcy (świadectwa ukończenia uczelni, szkół lub kursów o profilu odpowiednim do zakresu prowadzonego przez 

wykładowcę szkolenia; dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu kursów oraz np. referencje).   

3. Wykładowca ponosi koszty dojazdu do miejsca szkolenia i zobowiązany jest do dyspozycyjności.  

4. Oferent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia 

ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie 

traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego ponoszonymi 

przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy po odprowadzeniu pochodnych nie będzie zatem 

równowartością ceny podanej w ofercie.   

5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.   

6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, maksymalnie w 

terminie 30  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie 

rachunku/faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji  danej części 

składowej przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych 

przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez 

Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W 

przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.   

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do metodyki nauczania oraz zawartości merytorycznej zajęć w 

przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i 

uchybień ze strony Wykonawcy.   

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku istotnego 

naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek 

uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez 

Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć 

dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania 

bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym 

zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.   

10. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji 

przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji, w szczególności:   

a) sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności;  z potwierdzeniami odbytych godzin szkolenia/wykładu, 

prowadzenia dzienników zajęć.  

b) prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;   

c) przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz z wystawieniem faktury VAT/rachunku;   

d) informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz realizacji projektu „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!”   

e) Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznej ewidencji godzin i zadań wynikających z wszystkich form 

zaangażowania zawodowego, w szczególności stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i własnej działalności 

gospodarczej.  

 

11. Zamawiający ma prawo odstąpienia od postępowania w przypadku sprzeczności z postanowieniami wytycznych.  

12. W ramach składania wniosku o płatność oferta oraz dane oferenta mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej 

instytucji publicznej uprawnionej do kontroli sposobu realizacji projektu. 

13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.   

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania postępowania w przypadku okoliczności uzasadniających brak możliwości 

realizacji zamówienia.  
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VIII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, informacja o ofercie  

1. Oferta powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca przedkłada jeden 

Formularz Oferty. W przypadku Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę – wszystkie jego oferty zostaną odrzucone i nie 

będą podlegać ocenie.   

3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty złożone w 

oparciu o inne wzory formularzy, lub formularze zmodyfikowane mogą zostać odrzucone i nie będą podlegać ocenie. 

4. Wszystkie wartości przedstawione w zapytaniu ofertowym muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 

grosza).  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej jakiekolwiek omyłki rachunkowe, rozbieżności czy błędy 

w formularzu oferty oraz załącznikach do oferty.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Złoży ofertę, której treść stanowi czyn nieuczciwej konkurencji rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

9. Brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty niekompletnej lub złożenie 

oferty niejednoznacznej lub złożenie oferty zawierającej błędy merytoryczne - spowoduje odrzucenie oferty.  

10. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za 

zgodność z oryginałem”. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.   

11. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Nie spełnienie 

któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.  

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem:  

 

Oferta dotycząca Zapytania ofertowego Nr 5/07/2019, 

Projekt „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!” 

NIE OTWIERAĆ . 

 

 Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty.  

13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach 

lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

14. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły 

strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu, powstałego w wyniku działania Wykonawcy 

(złożenie oferty a następnie wycofanie się).  

15. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotow i  

16. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

18. Oferta powinna:  

• posiadać datę sporządzenia,  

• zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu,   

• być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.  

19. Oferta musi  uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.    

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  



Projekt „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!, nr RPSL.11.03.00-24-03F2/17-003  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

7 
 

21.  Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 

ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o 

dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

22. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 

dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub 

przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty.  

23. Nie dopuszcza się możliwości użyczenia rekomendacji.   

24. W przypadku gdy oferty dopuszczone do postępowania, jako prawidłowo złożone przez wykonawców przewyższają kwotę 

wydatków przeznaczonych na zamówienie Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcami, w 

kolejności od najkorzystniejszej oferty.  

25. W przypadku ofert składanych łącznie przez kilku Wykonawców (jako konsorcjum) dołączają oni do oferty kopię umowy 

konsorcjum, zawierającą co najmniej pełnomocnictwo dla jednego z Wykonawców do podejmowania decyzji wiążących dla 

konsorcjum oraz zakres obowiązków poszczególnych Wykonawców w ramach konsorcjum.   

26. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (jako konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:  

• musi spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, przy 

uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;  

• musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane do ważności oferty od każdego podmiotu;  

• musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; 

• jeden z podmiotów konsorcjum zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych 

podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;  

• zawierać umowę konsorcjum, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za 

realizację umowy.  

 

 

IX.  Miejsce i termin składania ofert:  

1. Ofertę wraz z załącznikami można dostarczyć: 

• osobiście do SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA, ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa lub 

• przesłać pocztą /kurierem (w formie pisemnej) na adres SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA,  ul. Bankowa 36, 42-

320 Niegowa    

2. Termin składania ofert: do dnia 26.07.2019r. do godz. 10:00.  

Uwaga!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego 

(adres podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Jednocześnie  informujemy, że biuro 

Zamawiającego czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00.  Oferty dostarczone po terminie 

nie będą rozpatrywane.  

3. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.    

4. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania osobiście wraz z powiedzeniem odbioru lub 

w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy).   

  

  X. Kryteria oceny ofert  

1. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.  

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie złożonych dokumentów. 

3. Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wymaganych w zapytaniu warunków - ocena ofert  (W) zostanie dokonana zgodnie 

z następującymi kryteriami dla całości zamówienia: 

 

W = K1 + K2 + K3 

 

W - Ocena końcowa. 

K1 - Kryterium cena  – maksymalnie 80 punktów 
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K2 – Doświadczenie w zakresie oferowanych usług szkoleniowych    - maksymalnie 10 punktów 

K3 – Doświadczenie w zakresie ilości przeprowadzonych egzaminów – maksymalnie  10 punktów 

 

K1: KRYTERIUM CENA -  dotyczy sumy wszystkich elementów zapytania). 

        Punkty w KRYTERIUM CENA zostaną przyznane wg poniższego wzoru:  

 

                                Najniższa wartość brutto za przeprowadzenie zajęć i egzaminów  

                                 będących przedmiotem zamówienia spośród ważnych ofert. 

K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------        x 80 = liczba punktów     

                               Wartość brutto za przeprowadzenie zajęć i egzaminów  

                               będących przedmiotem zamówienia oferty badanej  

 

K2: KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE w zakresie oferowanych usług szkoleniowych (liczba przeszkolonych osób):  

W kryterium tym będzie oceniane  doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji ww. szkoleń (liczby przeszkolonych osób) łącznie 

w okresie 3 lat od daty opublikowania zapytania ofertowego. 

a) Wykonawca przeszkolił poniżej 36 osób w ramach metody spawania TIG  – 0 pkt. 

b) Wykonawca przeszkolił od 36  - 70 osób w ramach metody spawania TIG – 5 pkt 

c) Wykonawca przeszkolił powyżej 70 osób w ramach metody spawania TIG – 10 pkt. 

 

K3: KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE w zakresie ilości przeprowadzonych egzaminów :  

W kryterium tym będzie oceniane doświadczenie wykonawcy w zakresie liczby przeprowadzonych egzaminów metoda TIG łącznie, w 

okresie 3 lat od daty opublikowania zapytania ofertowego. 

a) Wykonawca przeprowadził poniżej 100 egzaminów  w ramach metody spawania TIG  – 0pkt. 

b) Wykonawca przeszkolił od 100  - 120 egzaminów w ramach metody spawania TIG – 5 pkt 

c) Wykonawca przeszkolił powyżej 120 egzaminów  w ramach metody spawania TIG – 10 pkt. 

 

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 

1,00 do 100,00 pkt.  

5. Wybór najbardziej korzystnej oferty nastąpi na skutek porównania otrzymanych ofert.,  

6. Procedurze oceny poddane zostaną jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie i które spełniają wszelkie wymagania 

wynikające z niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty 

wynikające z zapytania oraz uwzględnić ewentualne koszty nie ujęte w zapytaniu.  

7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. Zamawiający dokonując następnie 

wyboru, za najkorzystniejszą uznaje tę ofertę, która przedstawia niższą cenę.  
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9. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację 

przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

 

 XI. Informacje uzupełniające, istotne warunki zamówienia 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w planowanej ilości godzin szkoleniowych oraz liczby uczestników 

szkoleń, i to zarówno zmian zwiększających jak i zmniejszających powyższe wartości.  

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny w trakcie całego trwania projektu. 

3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty. Bieg 

terminu związany z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert   

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na 

składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w 

miejscach publikacji zapytania.  

5. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.  

6. Podpisanie umowy nastąpi w biurze Zamawiającego pod adresem: SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA, ul. Bankowa 36, 42-

320 Niegowa.  O terminie (dacie i godzinie) podpisania umowy Wykonawca powiadomiony zostanie telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (brak stawienia się Wykonawcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego 

traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy) na 3 dni przed planowanym terminem podpisania umowy.  Nie stawienie 

się Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy przez 

Wykonawcę. Termin ten może zostać skrócony za zgodą obu stron.  

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z 

kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie 

zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę wraz z informacją o wynikach postępowania.  

8. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić niniejsze postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu 

bez podania przyczyn unieważnienia.  

9. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji 

zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć 

m.in.:  

a) okresu realizacji umowy, 

b) ostatecznej ilości godzin szkoleniowych i ilości uczestników projektu. 

c) miejsca realizacji umowy  

d) zabezpieczenia i kar umownych,  

e) zwiększenia/zmniejszenia wartości zamówienia  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania pełnego zakresu usług określonych zamówieniem, a jedynie jego 

część.  

11. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.  

12. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o 

odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

13. Wykonawca udzieli 30 dniowego terminu płatności faktur. 

 

 



Projekt „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!, nr RPSL.11.03.00-24-03F2/17-003  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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 XIII. Osoba uprawniona do kontaktów  

 

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: telefon,  e-mail, droga pisemna.   

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Oliwia Kępska, Kontakt telefoniczny pod nr tel. 533 981 981 godz. 8.00 - 16.00, w dni robocze ; 

e-mail: biuro@spargo-szkolenia.pl 

Adres do korespondencji:  SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA,  

ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa 

 

 

XIV. Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz oferty;  

Załącznik nr 2 : OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Załącznik nr 3 : DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OFEROWANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH 

Załącznik nr 4: DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE   ILOŚCI PRZEPROOWADZONYCH EGZAMINÓW 
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