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Znak: 286/2013

Kielce, dn. 27. 05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie egzaminów dla uczestników szkoleń
organizowanych w ramach realizacji projektu „e-obywatel – rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDAPOKL.09.06.02-26-070/12-00 ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym funkcję Instytucji
Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.6, poddziałanie 9.6.2.

I. ZAMAWIAJĄCY
Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
25-310 Kielce; ul. T. Kościuszki 11, tel.: 41 3430580; fax: 41 3430581; e-mail: info@psi.kielce.pl
NIP: 657-21-24-893
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
1. Siedziba Zamawiającego - Biuro Projektu ul. T. Kościuszki 11; 25-310 Kielce
2. Strona internetowa: www.psi.kielce.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w ramach zasady konkurencyjności jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów typu ECDL
lub równoważnych dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu „e-obywatel –
rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (80.53.31.00-0 – usługi szkolenia komputerowego).
2. Zakres zadań Wykonawcy, o których mowa w pkt. IV.1 obejmować będzie: przeprowadzenie egzaminów
dla zorganizowanych grup, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie egzaminów ECDL lub równoważnych dla
zorganizowanych grup uczestników projektu w certyfikowanym ośrodku/laboratorium egzaminacyjnym,
tj. posiadającym odpowiednią akredytację w zakresie przeprowadzania egzaminów, w tym udostępnienie
sali egzaminacyjnej na czas trwania egzaminu i min. 1 godziny dodatkowego dostępu do sali
egzaminacyjnej przed każdym egzaminem w celu przygotowania się uczestników i zapoznania
z interfejsem egzaminacyjnym oraz inne usługi administracyjne związane z egzaminami.
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie egzaminów dla uczestników projektu w niżej wymienionym
zakresie:
a) Egzaminy ECDL START dla 210 osób w 4 modułach: użytkowanie komputerów, edytor tekstów,
arkusze kalkulacyjne, przeglądanie stron internetowych i komunikacja
b) Egzaminy ECDL Advanced dla 72 osób w 4 modułach: przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne,
bazy danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna
c) Egzamin ECDL Webstarter dla 12 osób
d) Egzamin ECDL e-Guardian dla 12 osób
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3. Przedmiot zamówienia obejmuje również możliwość przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
w maksymalnej ilości dla pkt.V.2a – 210 egzaminów, V.2b – 72 egzaminów, V.2c-12 egzaminów, V.2d-12
egzaminów. Egzamin poprawkowy należy rozumieć jako pojedynczy egzamin w danym module
i poziomie wskazanym w punkcie V.2. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych i ich ostateczna ilość
zależy od wyników uzyskiwanych przez uczestników na egzaminach oraz możliwości finansowych
Zamawiającego. Egzaminy poprawkowe nie wymagają dodatkowego czasu dostępu do sali
egzaminacyjnej przed egzaminem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wyłącznie 1
podejścia do egzaminów dla wykazanej liczby uczestników, tzn. bez egzaminów poprawkowych.
4. Miejsce realizacji egzaminów – Kielce oraz w zależności od bieżących potrzeb i miejsca zamieszkania
uczestników projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminów dla
poszczególnych grup w innych miejscach na terenie powiatu kieleckiego, koneckiego, buskiego
i jędrzejowskiego. Oferta musi uwzględniać możliwość przeprowadzenia egzaminów na terenie
wszystkich 4 powiatów.
5. Egzaminy zostaną przeprowadzone głównie w grupach 12-15-osobowych lub mniejszych w terminach
dostosowanych do rozkładu zajęć uczestników projektu i wskazanych przez Zamawiającego z minimalnie
3-dniowym wyprzedzeniem.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób, a co za tym idzie liczby egzaminów,
w przypadku niezgłoszenia się do projektu wystarczającej liczby uczestników lub nieukończenia przez
dostateczną liczbę osób szkolenia z zakresu przygotowania do egzaminu.
7. Zamawiający każdorazowa dostarczy Wykonawcy listy uczestników egzaminu i informacje niezbędne do
zorganizowania egzaminów.
8. Oferta powinna uwzględniać możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników o 15%.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Okres realizacji: czerwiec 2013– luty 2015.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
a)

Kryteria jakościowe – punkty za kryterium odnoszą się do zgodności oferty z wymogami z punktu V –
opis przedmiotu zamówienia na zasadzie spełnia/nie spełnia oraz dodatkowo punktowane:

K1 - dodatkowy czas dostępu do sali egzaminacyjnej przed egzaminem – maksymalnie 10 punktów, przy czym 5
punktów za każdą dodatkową godzinę dostępu ponad wskazane minimum.
K2 - Gotowość na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu z 3-dniowym wyprzedzeniem – 10 punktów.
b)

Cena – cena oferty oznacza łącznie koszt usługi przypadający na 1 uczestnika w odniesieniu do danego
poziomu egzaminu (tzn. w przypadku kilku egzaminów na danym poziomie należy podać łączny koszt
egzaminów w każdym module dla 1 uczestnika) oraz koszt usługi przeprowadzenia jednego egzaminu
poprawkowego (w 1 module).

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: C=Ca+Cb+Cc+Cd
przy czym

Ca- liczba punktów przyznana dla usługi przeprowadzenia egzaminów ECDL START
cena jednostkowa najtańszej oferty brutto

Ca = ----------------------------------------------------------------------------------------------- X 55% = ilość punktów
cena jednostkowa badanej oferty brutto
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Cb- koszt punktów przyznana dla usługi przeprowadzenia egzaminów ECDL Advanced
cena jednostkowa najtańszej oferty brutto

Cb = ----------------------------------------------------------------------------------------------- X 24% = ilość punktów
cena jednostkowa badanej oferty brutto

Cc- koszt punktów przyznana dla usługi przeprowadzenia egzaminów ECDL Webstarter
cena jednostkowa najtańszej oferty brutto

Cc = ----------------------------------------------------------------------------------------------- X 0,5% = ilość punktów
cena jednostkowa badanej oferty brutto

Cd- koszt punktów przyznana dla usługi przeprowadzenia egzaminów ECDL e-Guardian
cena jednostkowa najtańszej oferty brutto

Cd = ----------------------------------------------------------------------------------------------- X 0,5% = ilość punktów
cena jednostkowa badanej oferty brutto

IX. Warunki udziału
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. posiadają akredytację
zewnętrznej/niezależnej instytucji w zakresie przeprowadzania egzaminów
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, w tym nie
zalegają z opłacaniem podatków względem właściwego urzędu skarbowego oraz z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne względem właściwego oddziału ZUS.
c) spełniają warunki określone w załączniku nr 1 do formularza ofertowego - brak występowania powiązań
z Zamawiającym, w tym uczestniczenia w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadania, co
najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika; pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
IX. Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym do zapytania wzorze formularza ofertowego z podaniem
cen jednostkowych.
2. Ponadto oferta powinna zawierać
a) Podpisane oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym stanowiące zał. nr 1 do
formularza ofertowego.
b) Inne informacje stosownie do kryteriów oceny oferty i warunki udziału.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie ww. kryteria.
XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
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1. Ofertę, wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, należy przekazać do siedziby
Zamawiającego w Kielcach przy ul. T. Kościuszki 11 25-310 w terminie do dnia: 12.06.2013 r. do godziny 15.30.
2. Ofertę można:
a) dostarczyć osobiście na adres: PSI Sp. z o.o. 25-310 Kielce, ul. Kościuszki 11 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „oferta - egzaminy”
b) przesłać pocztą lub kurierem na adres: jw. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta - egzaminy”
c) przesłać e-mailem na adres: info@psi.kielce.pl, z dopiskiem: w tytule wiadomości: „oferta - egzaminy”
3. Za termin otrzymania oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
XII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoby uprawnione do kontaktu:
Pani Wiesława Stajura, Pani Małgorzata Zawrzykraj-Miśkiewicz
tel. 41-343 05 80 , fax: 41-343 05- 81, email. info@psi.kielce.pl
XIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania bez podania
przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania zapytania.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać przed upływem terminu składania ofert,
z zachowaniem formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni
z postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji.
5. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych
negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
6. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie zostaną rozpatrzone.
7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. i nie stanowi zobowiązania do zawarcia
umowy.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia
z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy
formalnej i merytorycznej dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez
Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
11. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań
wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie PSI Sp. z o.o. w Kielcach
oraz Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach i innym upoważnionym instytucjom wglądu
do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu,
w tym dokumentów finansowych.

Zapraszamy do współpracy.
Witold Stajura
Prezes Zarządu
Załączniki:
1. wzór formularza ofertowego
2. załącznik nr.1 do formularza ofertowego – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
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OFERTA
My, niżej podpisani,
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…….............
Działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe 286/2013 na:
usługę przeprowadzenia egzaminów ECDL lub równoważnych dla uczestników szkoleń organizowanych
w ramach projektu „e-obywatel – rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.06.0226-070/12-00 z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym funkcję Instytucji
Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.6.2 (CPV-80.53.31.00-0).

składamy niniejszą ofertę na ww. zapytanie.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń.
Ponadto oświadczamy, iż Wykonawca, którego reprezentujemy:
a. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
b. posiada akredytację/certyfikat w zakresie przeprowadzenia egzaminów..........................…………….………
…………………………………………………………........................................................................................................
(proszę podać nazwę i rodzaj akredytacji/certyfikacji oraz nazwę instytucji akredytacyjnej)

c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia,
w tym nie zalega z opłacaniem podatków względem właściwego urzędu skarbowego oraz
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne względem właściwego oddziału ZUS.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę:
a)

przeprowadzenie egzaminów na poziomie START:
Cena netto

Cena brutto

Kwota VAT (stawka VAT)

Koszt egzaminów podstawowych w 4
modułach przypadający na 1
uczestnika
Koszt jednego egzaminu
poprawkowego (1 moduł)
SUMA
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b)

przeprowadzenie egzaminów na poziomie ADVANCED:
Cena netto

Cena brutto

Kwota VAT (stawka VAT)

Koszt egzaminów podstawowych w 4
modułach przypadający na 1
uczestnika
Koszt jednego egzaminu
poprawkowego (1 moduł)
SUMA

c)

przeprowadzenie egzaminów na poziomie WEBSTARTER:
Cena netto

Cena brutto

Kwota VAT (stawka VAT)

Koszt egzaminu podstawowego
przypadający na 1 uczestnika
Koszt jednego egzaminu
poprawkowego
SUMA

d)

przeprowadzenie egzaminów na poziomie e-GUARDIAN:
Cena netto

Cena brutto

Kwota VAT (stawka VAT)

Koszt egzaminu podstawowego
przypadający na 1 uczestnika
Koszt jednego egzaminu poprawkowego
SUMA

Przedstawiona oferta uwzględnia łączną planowaną do przeprowadzenia ilość egzaminów oraz możliwość
15% zwiększenia lub zmniejszenia łącznej całkowitej liczby przeprowadzonych egzaminów.
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
2) …………………………..
3) …………………………..

…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że nie łączą mnie z 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 powiązania kapitałowe
lub osobowe, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………….., dn. ……………………..

…….…......……………………………
(podpis upoważnionej osoby)
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