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Katowice, dnia 06.10.2017r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 1/2017/11.1.4 

 

dotyczące świadczenia usług trenerskich  

w projekcie „Dotknij nauki” 

 

 

 

I. Zamawiający  
 

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/7  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  
 

Postępowanie przeprowadzane 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  

2016 roku, w szczególności pkt 6.5. Wytycznych - Zamówienia udzielane w ramach projektów, 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

zwane dalej Wytycznymi. 

 

III. Przedmiot zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich polegających na prowadzeniu zajęć  

w zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności uczenia się u uczniów 20 szkół podstawowych 

miasta Zabrze poprzez kursy efektywnych technik uczenia się w projekcie „Dotknij nauki” 

realizowanego przez Miasto Zabrze jako Lidera i OŚWIATA i BIZNES Spółkę z o.o. jako Partnera w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny) poddziałanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” 

(nr projektu RPSL.11.01.04-24-02FF/17).  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ze względu na fakt,  że min. 1/5 

kursów odbywać się będzie równolegle,  Wykonawcy, którzy jako osoby indywidualne osobiście 

będzie wykonywać przedmiot zamówienia, mogą złożyć ofertę na maksymalnie jedną część 

zamówienia, natomiast Wykonawcy mogą złożyć oferty na tyle części na ile są w stanie zapewnić po 

co najmniej po jednym odrębnym  trenerze tj. na jedną część minimum jeden trener, na dwie części 

minimum dwóch trenerów, na trzy części minimum trzech trenerów, na cztery części minimum 

czterech trenerów i na pięć części minimum pięciu trenerów. Możliwe jest wyłonienie od jednego do 

pięciu wykonawców.  

 

IV. Opis przedmiotu Zamówienia  
 

1. Wykonawca/y  jest/są  zobowiązany przeprowadzić kursy efektywnych technik uczenia się. Kursy 

mają na celu usprawnienie kompetencji miękkich, takich jak: umiejętność szybkiego czytania ze 

zrozumieniem, rozwój technik pamięciowych i koncentracji oraz wzrost motywacji do nauki 

uczniów 20 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze (wykaz w zał. nr 5), 



 

 

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 28/7; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349017; NIP: 634-273-85-97; Kapitał zakładowy: 738 650,00 

złotych. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 2 z 11 

 

przed przystąpieniem do kolejnych etapów projektu, którymi są zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe matematyczno-przyrodnicze.  

2. Ze względu na konieczność realizacji kursów  efektywnych technik uczenia się równolegle w 20 

szkołach w tym samym czasie zamówienie podzielone zostało na pięć części tak, aby  kursy w 

ramach jednej części mogły zostać zrealizowane przez  co najmniej jednego trenera. 

Każda z pięciu  części zamówienia obejmuje realizację kursu efektywnych technik uczenia się dla 

uczniów 4 szkół w sposób następujący: 

 zajęcia będą odbywały się w grupach średnio 10 osobowych (średnio 3 grupy w każdej      

               szkole x 4 szkoły), raz w tygodniu na grupę przez 16 tygodni, 

 w pierwszym roku szkolnym tj. 2017/2018 zajęcia będą realizowane w klasach VI-VII    

jeden raz w tygodniu (średnio 12 grup x16godzin zegarowych =192 godziny zegarowe),  

 w  kolejnym roku szkolnym tj.  2018/2019 w klasach V-VI jeden raz w tygodniu (średnio 12 

grup x16godzin zegarowych = 192 godziny zegarowe).  

3. Planowane terminy przeprowadzania zajęć to (od  października 2017r. do lutego 2018 r. i od 

września  do grudnia 2018).Zajęcia będą odbywać się średnio 1 godzina zegarowa na tydzień z jedną 

grupą.  

4. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.  

5. Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, który jest 

przekazywany Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności poszczególnych grup oraz 

harmonogramu zajęć, a także w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwość zmiany 

wskazanych ww. częściach zamówienia miesięcy, dni (możliwość zajęć w soboty)  i liczb godzin 

realizowania zajęć na jedną grupę w danym dniu  

7. Zajęcia będą odbywać się w Zabrzu w salach udostępnionych przez szkoły biorące udział  

w projekcie. Kosztu wynajmu sal nie ponosi Wykonawca. 

8. Kserokopie niezbędnych materiałów dydaktycznych  uzgodnionych przez Wykonawcę  

z Zamawiającym zapewni  Wykonawca.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do świadczenia usługi w terminie i lokalizacji 

wskazanej przez Zamawiającego.  

10.  Z uwagi na fakt, że kursy realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: 

 każdorazowej kontroli oznaczania budynków i pomieszczeń realizacji zajęć i informowania 

Kierownika Projektu / Koordynatora o nieprawidłowościach, 

 niezwłocznego informowania Kierownika Projektu/Koordynatora  o nieobecnościach 

Uczestników na zajęciach. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do : 

• prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego;  

• prowadzenie dziennika zajęć zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego;  

• prowadzenie listy potwierdzającej obecność uczniów na zajęciach;  

• przeprowadzenie imiennego pretestu na pierwszych zajęciach i imiennego posttestu na ostatnich 

zajęciach, które wskażą na osiągniecie przez uczestników zajęć wiedzy i umiejętności w zakresie 

zgodnym z przedmiotem zajęć oraz dostarczenie wyników testów porównawczo pierwszych  

z końcowymi;  

• opracowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia pierwszych zajęć szczegółowego programu zajęć 

mając na uwadze wyniki przeprowadzonego pretestu, tak by odpowiadał on na potrzeby uczestników 

zajęć;  



 

 

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 28/7; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349017; NIP: 634-273-85-97; Kapitał zakładowy: 738 650,00 

złotych. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 3 z 11 

 

• przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu materiałów wytwarzanych w związku z prowadzeniem 

zajęć, w tym w szczególności  formularze pre i poste testu, program zajęć, listy obecności; wzoru 

certyfikatu ukończenia kursu, listy z potwierdzeniami uczestników odbioru certyfikatów, wymaganej 

liczby zdjęć z zajęć w formie elektronicznej 

• oznaczanie materiałów wytwarzanych w związku z realizowanymi zajęciami zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektu 

• przekazywanie do Zamawiającego wraz z rachunkiem/fakturą za wykonywanie przedmiotu 

zamówienia w danym miesiącu kalendarzowym ewidencji godzin zrealizowanych zajęć w danym 

miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie . 

 

V. Kod CPV  
 

CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

VI. Harmonogram realizacji zamówienia  
 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2018r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu  

 

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności  
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne i podmioty, które spełniają łącznie 

następujące warunki:  

 

1)  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. Oferenci  powinni posiadać uprawnienia do wykonywania czynności 

zamówienia, tj.:  

a) posiadać odpowiednie wpisy do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego  ze wskazaniem prowadzenia odpowiedniej działalności, wskazujący na co najmniej 

trzyletni okres działalności w przedmiotowym zakresie. 

Warunki zawarte w podpunkcie „a”  nie dotyczą Wykonawców, składających ofertę jako osoby 

fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. 

2) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 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,  

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.  

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania. Do kategorii Wykonawców 

wykluczonych z postępowania, należą:  
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 Wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego;  

 Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

 Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

niniejszego postępowania;  

 Wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty 

zawierają błędy.  

5) Wnieśli wadium w kwocie określonej w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu składania 

ofert.  

 

VI. Wiedza i doświadczenie  
 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert przeprowadzili przeprowadził zajęcia/szkolenia/ warsztaty  o tematyce zgodnej 

z przedmiotem zamówienia dla  dzieci i/lub młodzieży dla co najmniej trzech grup min. 10 osobowych 

po co najmniej 4 godziny każde 

oraz którzy: 

w przypadku Wykonawcy, który osobiście będzie wykonywać przedmiot zamówienia musi posiadać,  

lub w przypadku Wykonawców, którzy nie będą wykonywać osobiście przedmiotu zamówienia muszą 

wykazać, że dysponują osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w danej części 

zamówienia, która posiada wiedzę i doświadczenie, tj posiada:  

a) niezbędne wykształcenie co najmniej pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym (tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia/socjologia/pedagogika/doradztwo 

zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące ww. kierunków)  

b)  udokumentowane doświadczenie w obszarze prowadzenia zajęć z  dziećmi i/lub 

młodzieżą np. w charakterze wolontariusza, pracownika organizacji/instytucji edukacyjnej, 

edukatora, trenera edukacji pozaformalnej, pedagoga, nauczyciela, instruktora, doradcy, 

wychowawcy, eksperta lub inne, 

c)ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

e) korzysta z pełni praw publicznych, 

f) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe. 

Zamawiający w ramach wyboru ofert wprowadza dodatkowe kryteria premiujące. Opis sposobu 

naliczania punktacji został przedstawiony w „Kryteriach oceny”.  

 

VII. Potencjał techniczny  
 

Wykonawca nie musi posiadać dodatkowego zaplecza technicznego.  

 

VIII. Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu oraz dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.  
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Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie weryfikował na podstawie 

informacji zawartych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz osób uczestniczących  

w realizacji zamówienia. 

KLAUZULA SPOŁECZNA 

 

Przyznaje się dodatkowe punkty jeżeli Wykonawca: 

 przypadku osób fizycznych jest osobą bezrobotną  

 w przypadku podmiotów zatrudni minimum  jedną osobę bezrobotną do obsługi lub 

przeprowadzenia usługi w ramach niniejszego zamówienia 

 

IX. Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
 

Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy musi pozwalać na sprawne i rzetelne świadczenie usług.  

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów, ewentualnych noclegów i wyżywienia.  

 

X. Dodatkowe warunki  
1. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:  

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w przypadku: 

-  odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  

10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 

-  niewykonania postanowień umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

za przedmiot umowy. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Zleceniobiorcy od 

wykonania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca -w wysokości  

10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy z wyłączeniem okoliczności o których 

mowa wart. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

c) Zamawiający może dochodzić kary umownej w wysokości wyższej niż 

określona w pkt.1 i 2 na drodze postępowania sądowego. 

2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała 

najwyższą ilość punktów, jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku  

o dofinansowanie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania.  

4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów.  

6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego 

zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (liczy się termin wpływu środków na konto 

Zamawiającego) do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości  3% kwoty łącznej składanej oferty 

na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 38 2490 0005 0000 4530 3023 9439  w banku 

ALIOR BANK S.A. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. 

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów  oświadczeń – bez 
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względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.  Wadium zostanie zwrócone 

Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

 

XI. Warunki zmiany umowy  
 

Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po 

obustronnej akceptacji stron.  

Umowa może zostać zaktualizowana pod kątem:  

 terminu i harmonogramu realizacji umowy;  

 liczby osób, która uzależniona będzie od stanu rekrutacji w projekcie i może ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do niniejszego zapytania. Zmniejszenie lub 

zwiększenie liczby osób nie będzie przekraczać 10% założonych wskaźników, o których 

mowa w niniejszym zapytaniu. Zwiększenie liczby osób nie powoduje zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje niezmienione  również  

w przypadku zmniejszenia liczby uczestników pod warunkiem zachowania tej samej liczby 

grup. 

 

XII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy  
 

Wykonawca/y składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów na który 

składa się:  

1. Formularz ofertowy– załącznik nr 1,  

2. Potwierdzenie wpłacenia wadium,  

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych – załącznik nr 2,  

4. CV osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

5. Oświadczenie dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonani zamówienia - załącznik nr 3, 

6.  Oświadczenie ws. doświadczenia w realizacji zajęć/szkoleń/warsztatów o tematyce zgodnej  

z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 4, 

7. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 

i społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

8.  Oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków lub opłat lokalnych,  

9. Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego 

Rejestru Sądowego  (nie dotyczy Wykonawców składających ofertę jako osoby fizyczne nie 

prowadzące  działalności gospodarczej). 

 

Zamawiający może wezwać wyłonionego Wykonawcę/ów do udokumentowania oświadczeń 

wymienionych w punktach 5 i 6 przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. Nie dostarczenie 

wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie przez wyłonionego Wykonawcę skutkować 

będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z postępowania, a do podpisania umowy zostanie zaproszony 

Wykonawca, którego oferta będzie jako kolejna najkorzystniejsza. 

 

XIII. Zamówienia uzupełniające  
 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% 

wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia liczby 

uczestników projektu. 
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XIV. Ocena oferty  
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

1. Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  

a) kryterium nr 1: Cena  brutto– waga kryterium 75 % 

 

Wykonawca, w ramach wskazanej ceny brutto uwzględni wszystkie potrącenia jakie musi 

dokonać Zleceniodawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

                                     najniższa zaoferowana cena oferty 

Ilość punktów  =  _______________         x waga kryterium 

                                   cena zaoferowana w badanej ofercie 

 

Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT). 

 

b) kryterium nr 2 :  W kryterium „ Wiedza i doświadczenie” 

 

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził 

zajęcia/szkolenia/ warsztaty  o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia dla  dzieci i /lub 

młodzieży dla co najmniej czterech grup min. 10 osobowych” - ocena kryterium dokonana 

zostanie na podstawie wykazu zajęć/szkoleń/warsztatów, o których mowa w rozdz. XII, pkt. 5  

 Przeprowadzenie dla ponad 20 grup – 20 punktów 

 Przeprowadzenie zajęć dla 10 do 20 grup – 10 punktów 

 c) Przeprowadzenie zajęć dla poniżej 10 grup –   0 punktów  

        c) kryterium nr 3 :  Spełnienie klauzuli społecznej – 5 punktów 

wg. następujących zasad :  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów  

(Kryterium a, b i c). 

4.W przypadku podania przez Wykonawcę/ów kilku trenerów do danej części, do obliczenia punktów 

za doświadczenie zostanie przyjęta osoba z wykazanym najmniejszym doświadczeniem. 

5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 

do 2 miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 

zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

ofert. 

7. Zamawiający poprawi w ofertach: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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9. Oceny złożonych ofert dokonywać będą członkowie komisji Zamawiającego. 

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do 

podpisania Umowy. Umowa zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  

11. W przypadku, gdy 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. 

 

XV. Wykluczenia  

 

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba:  

 powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 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 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,  

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.  

 w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 

majątku upadłego;  

 zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu;  

 który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego, niniejszego 

postępowania;  

 który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.  

 który nie wniósł wadium w kwocie określonej w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu 

składania ofert.  

 

XVI. Termin składania ofert  
 

Termin składania ofert do 13.10.2017 r. do godz. 14.00 w wersji papierowej. 

  

XVII. Miejsce i sposób składania ofert  
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi 

literami. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do 

reprezentacji  Oferenta oraz  w przypadku Oferentów, którzy nie będą wykonywać osobiście 

przedmiotu zamówienia  oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową.  
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Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:  

 

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o.  

40-092 Katowice  

ul. Mickiewicza 28/7 

 

XVIII. Unieważnienie postępowania 

 

1. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, 

b) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie  Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 

XIX. Zapytania i kontakt  
 

Zapytania dotyczące oferty należy kierować do:  

Joanna Majewska 

tel.:  (32) 258 71 72 w.21 

e-mail: organizacyjny@oswiata.slask.pl 

 

XIX. Termin związania ofertą  
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. 

  

XX. Informacje dodatkowe 

 

1. Informacja o wyniku postępowania umieszona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.oswiata.slask.pl 

2. Dodatkowo Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania 

(ewentualnie o jego unieważnieniu) drogą elektroniczną (poprzez e-mail wysłany na adres podany w 

Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy przez osobę/osoby występującą/występujące w postępowaniu po stronie Wykonawcy 

oraz podpisującą/podpisujące Umowę poprzez żądanie przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw  

i dokumentów. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert 

przez Wykonawców. 
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XX. Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy– załącznik nr 1,  

2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych – załącznik nr 2,  

3. Wzór Oświadczenia dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonani zamówienia  - załącznik  

nr 3, 

4.  Wzór Oświadczenia ws. doświadczenia w realizacji zajęć/szkoleń/warsztatów o tematyce zgodnej z 

przedmiotem zamówienia – załącznik nr 4, 

5.Wykaz szkół objętych projektem – załącznik nr 5 

 

       Z poważaniem 

 

      Piotr Skrzypecki – Prezes Zarządu 
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