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Kielce, dn. 13. 03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi wynajmu sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu
„NAUCZYCIEL‐ opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICT”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA‐POKL.09.04.00‐26‐
054/12‐00 z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.4

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 jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i spełnia wymogi zasady konkurencyjności.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wynajmu sal komputerowych w Kielcach w ramach realizacji
projektu „NAUCZYCIEL – opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICT”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (CPV 70220000‐9):
2. Zakres zadań Wykonawcy, o których mowa w pkt. IV.1 obejmować będzie: zapewnienie 2 sal
komputerowych mieszczących po 12 uczestników kursu każda na realizację szkoleń w wymiarze 2160
godzin szkoleniowych łącznie (w tym 960 godzin ‐ sala 1 i 1200 godzin – sala 2), zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagania dotyczące sal szkoleniowych:
1.1.
Sale posiadają lokalizację w centrum Kielc i/lub w pobliżu dworców PKP/PKS/BUS oraz
głównych ciągów komunikacyjnych, z możliwością dojazdu komunikacją miejską lub pieszego
dotarcia z ww. dworców.
1.2.
Sale posiadają powierzchnię nie mniejszą niż 28 m² każda.
1.3.
Sale znajdują się w tym samym budynku, w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.
1.4.
Sale posiadają optymalne warunki prowadzenia zajęć szkoleniowych w grupach 12 osobowych
+ trener, zgodne z wymaganiami polskiego prawa, tj. odpowiednie warunki sanitarne,
bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe.
1.5.
Sale posiadają optymalne warunki prowadzenia zajęć szkoleniowych z wykorzystaniem
komputerów, tj.: Sale posiadają w pełni wyposażone stanowiska komputerowe umożliwiające
ergonomiczną, kilkugodzinną pracę przy komputerze stacjonarnym.
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1.5.1. Sale posiadają sprzęt komputerowy z możliwością zainstalowania oprogramowania
Zamawiającego na czas realizacji szkoleń.
1.5.2. Sale wyposażone są w następujący sprzęt komputerowy:
a) Sala 1 – komputery stacjonarne spełniające minimum poniższe wymagania sprzętowe:
•
Procesor: min. 2‐rdzeniowy, rzeczywista częstotliwość taktowania min. 2.4 GHz
•
Pamięć RAM: Min. 4 GB DDR2 lub lepsze
•
Chipset: Intel lub równoważny
•
Napęd: optyczny DVD+/‐RW DL
•
Dysk twardy: min. 80 GB SATA
•
Monitor: Min 17" LCD 1280x1024 piksele (min. 24‐bit – nie panoramiczny)
•
Karta wideo: Min. 128 MB RAM (może być zintegrowana z płytą główną)
•
Karta dźwiękowa: dowolna (może być zintegrowana z płytą główną)
•
Mysz: Optyczna z kółkiem
•
Oprogramowanie: System operacyjny min. MS Windows XP Pro (niedopuszczalne wersje Home)
•
Komunikacja: LAN min. 1Gb (może być zintegrowana z płytą główną)
•
Porty: Min. 4xUSB 2.0 w tym 2 dostępne z przodu obudowy
b) Sala 2 – komputery spełniające minimum poniższe wymagania sprzętowe:
•
Procesor: min. 4‐rdzeniowy, rzeczywista częstotliwość taktowania min. 2.4 GHz
•
Pamięć RAM: Min. 8 GB DDR2 lub lepsze
•
Chipset: Intel lub równoważny
•
Napęd optyczny: DVD+/‐RW DL
•
Dysk twardy: 2 szt. min. 250 GB SATA II
•
Monitor: min. 19" LCD 1280x1024 piksele (min. 24‐bit ‐ nie panoramiczny)
•
Karta wideo: Min. 128 MB RAM (może być zintegrowana z płytą główną)
•
Karta dźwiękowa: dowolna (może być zintegrowana z płytą główną)
•
Mysz: Optyczna z kółkiem
•
Oprogramowanie: System operacyjny 64‐bit (MS Windows Vista lub MS Windows 7 ‐
niedopuszczalne wersje Home)
•
Komunikacja: LAN min. 1Gb (może być zintegrowana z płytą główną)
•
Porty: Min. 4xUSB 2.0, w tym 2 dostępne z przodu obudowy
c) Dodatkowe wymagania sprzętu komputerowego ‐ cicha praca, energooszczędność, możliwość
swobodnego dostępu do wnętrza komputera w celu zainstalowania dodatkowego sprzętu, płyta
główna testowana pod kątem instalacji Windows Vista i Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2,
sprzętowa obsługa wirtualizacji (procesor i płyta główna).
1.5.3. Sale posiadają infrastrukturę sieci Ethernet umożliwiającą transmisję danych z prędkością
minimum 1 Gb/s oraz szybkie łącze Internetowe. Sieć ta powinna być wydzielona od reszty
infrastruktury. Możliwość zestawienia połączenia VPN z wykorzystaniem protokołu IPsec (lub
istnieje możliwość podłączenia własnego łącza internetowego).
1.6.
Każda sala posiada projektor multimedialny i ekran do projektora lub zapewnia inną
możliwość wyświetlania za pomocą projektora i przenośnej tablicy multimedialnej.
1.7.
Sale posiadają tablice suchościeralne.
1.8.
Sale posiadają odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowe
oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie oraz pracę na komputerze.
1.9.
Sale są wyposażone w żaluzje/vertikale/rolety itp. w oknach umożliwiające ich zasłonięcie
w przypadkach zbytniego nasłonecznienia.
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1.10. Możliwość swobodnego oznakowania sal informacjami o projekcie i przeprowadzanym szkoleniu.
1.11. Miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie sal, które umożliwia umieszczenie serwisu kawowego,
swobodny do niego dostęp i obsługę przez pracownika Zamawiającego oraz korzystanie przez
uczestników/uczestniczek szkoleń z obydwu sal.
1.12. Swobodny dostęp do sal w godzinach i terminach szkoleń + możliwość dostępu do sal na ok.
pół godziny przed i po każdorazowych zajęciach oraz możliwość dostępu do sali przed każdym
nowym szkoleniem w celu zainstalowania oprogramowania.
1.13. Zapewnione ogrzewanie przy spadku temperatury na zewnątrz poniżej 8 stopni
1.14. Sale posiadają dostęp do koedukacyjnych sanitariatów dla uczestników szkolenia.
1.15. Oferta musi dopuszczać możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ostatecznej liczby godzin
wynajmu sal do 15% w okresie realizacji szkoleń.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Okres realizacji szkoleń: kwiecień 2013– grudzień 2014, nie wcześniej niż od 08.04.2013 r.
2. Szkolenia prowadzone będą w następującym systemie:
2.1.
Dni powszednie (pn.‐ pt.) ‐ spotkania po 4 lub 8 godzin lekcyjnych w jednej lub dwóch salach
jednocześnie.
2.2.
Weekendy – spotkania po 8 godzin lekcyjnych w soboty i/lub w niedziele w jednej lub
w dwóch salach jednocześnie.
2.3.
Ostateczne terminy realizacji zajęć w poszczególnych salach będą przekazywane
z miesięcznym wyprzedzeniem w ustalonym harmonogramie realizacji zajęć.
2.4.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany całkowitej liczby godzin szkoleniowych
wynajmu, tj. zwiększenia do 15% lub zmniejszenia do 15%.
VII. KRYTERIA OCENY OFERTY
a) Sala 1
1. Cena
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
cena jednostkowa najtańszej oferty brutto

C₁ = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ X 30 = ilość punktów
cena jednostkowa badanej oferty brutto

2. Wyposażenie sali
liczba punktów przyznana badanej ofercie

W₁ = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐X 10 = ilość punktów
maksymalna przyznana liczba punktów

b) Sala 2
1. Cena
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
cena jednostkowa najtańszej oferty brutto

C₂ = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ X 30 = ilość punktów
cena jednostkowa badanej oferty brutto
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2. Wyposażenie sali
liczba punktów przyznana badanej ofercie

W₂ = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐X 10 = ilość punktów
maksymalna przyznana liczba punktów

c) Odległość od biura projektu przy ul. T. Kościuszki 11 w Kielcach

O = punkty zostaną obliczone zgodnie z poniższym kryterium:
•
•
•

odległość od Biura Projektu do 500 m – 20 punktów
odległość od Biura Projektu między 501 – 999 m – 10 punktów
odległość od Biura Projektu powyżej 1000 m – 0 punktów

Łączna ocena oferty zostanie obliczona wg. wzoru:

C=C₁+W₁+C₂+W₂+O
VIII. Warunki udziału
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia,
w tym 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.
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 ceny jednostkowej brutto za godzinę wynajmu każdej sali.
2. Ponadto oferta powinna zawierać
a) Opis wyposażenia każdej sali szkoleniowej.
b) Opis położenia, z określeniem odległości od biura projektu przy ul. T. Kościuszki 11 w Kielcach
i odległości od głównych ciągów komunikacyjnych i głównych dworców PKS/BUS/PKP.
c) Podpisane oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym stanowiące zał. nr 1 do
formularza ofertowego.
d) Inne informacje stosownie do kryteriów oceny oferty.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie ww. kryteria.
XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
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: 27.03.2013 r.
do godziny 15.30.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Profesjonalne
Szkolenia
Informatyczne
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 ‐ sale”
b) przesłać pocztą lub kurierem na adres: jw. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta ‐ sale”
c) przesłać e‐mailem na adres: info@psi.kielce.pl, z dopiskiem: w tytule wiadomości: „oferta ‐ sale”
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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