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Zapytanie ofertowe nr L/8/2ot7

Termin publikacjl zapytania ofertowego

o W dniu 22-08-2017

Termin składania ofert

o do dnia 30-08-ż017 do godziny 12.00

Nazwa zamawiającego

O SPOŁDZIELNlA SOCJALNA OPEN TECHNOLOGlES

Miejsce i sposób sktadania ofert

o oferty należy składać w formie pisemnej poprzez dowolną z poniższych form:

Pocztą tradVcVina:

Społdzielnia Socjalna "Open Technologies",
ul. Wagrowska nr ]-4, kod 61-369 Poznań;

Poczta elektroniczna:

biuro@opentechnologies.pl

Uwaga. W przypadku przesłania ofertydrogą elektroniczną,zalączniki nr ]. i2 powinny

stanowiĆ skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.

Osobiście:

Spółdzielnia Socjalna "Open Technologies",
ul. Wagrowska nr 14, kod 61-369 Poznan;

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura.

Formularz ofertowy wrazz załącznikami należy przesłać pocztą/dostarczyć osobiście w

zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy,z dopiskiem

Oferta - Zapytanie ofertowe nr 1,/8/2017

Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

r sławomir Jacek sugier

Nr teIefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

o 50].366778

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

o Zadanie 1 CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń fakturowania dla grupy nie

więcej niż 10 osobowej w ramach projektu pt. ,,Program aktywnej integracji osób z

niepełnosprawnością realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Open Technologies"

Planowany zakres obowiązków przy realizacji zadan w projekcie to prowadzenie

tren in gów kom u n i kacj i interpersona lnej. Zaangażowa n ie na rzecz projektu :

2żO godz. - wtym w roku 2017 - 120 godzin iw roku 2018- 120 godzin.

Kategoria ogłoszenia

o Usługi

Podkategoria ogłoszenia

o usługi szkoleniowe

Miejsce reaIizacji zamówienia

o województwo: wielkopolskie powiat: poznań Miejscowość: poznań

Opis przedmiotu zamówienia

celzamówienia

o celem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenieszkoleń

fakturowania dla grup nie większych niz 10 osób w ramach projektu pt. ,, Program

aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością realizowany przez Społdzielnię

Socjalną Open Technologies",współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 201-4-2020,
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iia*raaia - projekty konkursowe".

przedmiot zamówienia

Zadanie 1 CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenieszkoleń fakturowania dla grup nie większych
niż 10 osób w ramach projektu pt. ,,Program aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością
rea l izowan y przez Spótdzieln ię Socjal ną Open Tech nologies"
Planowany zakres obowiązków przy realizacji zadań w projekcie:
. prowadzenie kursu fakturowanie
Zaangażowanie na rzecz projektu: 240 godz. - w tym w roku żOL7 - 120 godzin i w roku 2018

- 3,2O godzin
Nabycie kompetencji zawodowych wg Krajowych standardów kompetencji zawodowych
(431,L02).

1.Etap -Zakres -w kursie udział weźmie 20 osob z niepełnosprawnością zainteresowanych
pracą biurową, wykonywaniem podstawowych czynności biurowych. Praca taka
może być wykonywana przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Uczestnicy posiądą
wiedzę oraz umiejętności z zakresu:
. prowadzenia rejestru kontrahentów
owystawiania faktur sprzedaży i korygujących, not korygujących
.Archiwizowanie dokumentów
.sporządzan ie rejestrów
. or8anizowanie stanowiska pracy
ż.Wzorzec - efekty uczenia się:
ruczestnik zna, rozumie i wykonuje niezbyt skomplikowane zadania związane z

wystawianiem dokumentów, z prowadzeniem rejestrów baz danych i

archiwizowaniem dokumentów
Kompetencje społeczne - uczestnik ponosi odpowiedzialność za realizację działań, pracuje
samodzielnie i zespołowo,
3,Ocena egzamin teoretyczny (test punktacja 0-65 pkt) i praktyczny (symulacje konkretnych
zadan 0- 35 pkt)
4.Porównanie - zestawienie punktów otrzymanych przez każdego uczestnika w trakcie
egzaminów, - porównanie etapu lll z ll
Pozytywna walidacja kursu - zaliczenie 70 % punktów kurs teoretyczny + praktyczny+ min.
80% obecności na zajęciach
Liczbagrup-2x].0OzN
Planowany termin lX.20L7 - Vl. 2018

Kod CPV

o 80000000-4

Nazwa kodu cpv

o usługi edukacyjne i szkoleniowe
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TERMlN SKŁADANlA OFERT: Oferty można składać do dnia
3Osierpnia ż0I7 r. do godziny I2.0O
TERMlN REAL|ZACJ| ZAMOWIENlA: Od 12 września żO17 r. do 30 czerwca 2018 r.

TERMlN ZW|ĄZANlA OFERTĄ: 90 dni od terminu składania ofert

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

a) w przypadku firm i instytucjijest konieczność posiadania wpisu do Rejestru lnstytucji
Szkoleniowych (RlS) prowadzonych prze Wojewódzki Urząd Pracy

Sposób weryfikacji - załączenie do oferty potwierdzenia Wpisu oferenta do RlS

b) oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia ,

tj.:dysponują kadrą umożliwiającą prawidłowe przeprowadzenie kursów lub szkoleń, a także
certyfikację nabytych kompetencji zawodowych przez uczestników szkoleń zgodnie z

Wymaganym standardu dla danego kursu lub szkolenia

Sposób weryfikacji - Oferent zalączy oświadczenie o dysponowaniu kadrą niezbędną do
prawidłowego przeprowadzenia kursów lub szkoleń, a także oświadczenie iż kadra Oferenta
ma uprawnienia do przeprowadzenia certyfikacji nabytych kompetencji zawodowych przez
uczestników szkoleń zgodnie z wymaganym standardu dla danego kursu lub szkolenia

c) Oferent lub osoby go reprezentujące nie są powiązani zlamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspolnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniejt0% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegolub 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.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
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lł ł"żo ł ł,w h,n ?, A1, c1 Ą 57ł., }, łQN., o oświadczenia oferenta o tym, iż
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie

zamówienia, tj.: dysponują kadrą umożliwiającą prawidtowe przeprowadzenie
kursów lub szkoleń, a także certyfikację nabytych kompetencji zawodowych przez
uczestników szkoleń zgodnie z wymaganym standardu dla danego kursu lub szkolenia

o oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

o Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków
udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda
ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty
będzie kierować się następującymi wagami przy ocenie poszczególnych kryteriów:
Cena - t00%

Opis sposobu obliczania kryterium Cena.
Cena powinna być skalkulowana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i

obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:
g=(Cmin:CO)xJ.00
gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin - najniższa cena netto spośród ważnych ofert,
C0 - cena netto badanej oferty,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Cena
wynosi 1-00.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia
zgodnie z formularzem ofertowym.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty
związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do
przedmiotu zamówienia. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna.
Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu
ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia
była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przezZamawiającego przeliczeń
i innych działan w celu jej określenia.
Ceną oferty jest stawka netto za wykonanie prac przewidzianych w ramach zadania
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Nazwa

O SPOŁDZIELNlA SOCJALNA OPEN TECHNOLOGlES

Adres

. Wagrowska 14

61-369 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

o 501366718

NlP

o 9950225669

Tytuł projektu

o Program aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością realizowany przez
Spółdzielnię Socjalną Open Technologies

Numer projektu

o RPWP.07.0t.OZ-30-0O47 l16-00
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