Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 25-09-2019
Termin składania ofert: 07-10-2019
Numer ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 1208235
Status ogłoszenia: Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert (treść uwzgledniająca zmianę w Bazie konkurencyjności)
1.Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie
pisemnej w siedzibie Zamawiającego, tj. Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
(dawniej: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu) , ul. Pereca 2,
22-400 Zamość – w sekretariacie (pokój nr 124), w terminie do dnia 07 października 2019r. do godziny 12.00
(decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).
Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16.00.
2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości, opatrzonym informacjami określonymi w rozdziale VII pkt 2 Zapytania ofertowego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07 października 2019r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Uczelni
Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - pokój nr 124.
4. Opis sposobu przygotowania oferty oraz obliczenia ceny określa rozdział VI Zapytania ofertowego.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mariola Franczak (w sprawie procedury), Piotr Cieślak (w sprawie opisu przedmiotu zamówienia)
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
84 638 34 44
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający – Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ( dawniej: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
certyfikowanych szkoleń dla studentów w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości
zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności
zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów, z podziałem na nw.
części:
Część 1 zamówienia: przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia (e-learning) na potrzeby poprawy

kwalifikacji i kompetencji zawodowych studentów Logistyki;
Część 2 zamówienia: przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu obsługi i programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie dla studentów Mechaniki i budowy maszyn.
UWAGA!!! Od 01 września 2019r. zmianie uległa nazwa Uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Szymona Szymonowica w Zamościu na Uczelnie Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawiera:
załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego – dot. części 1 zamówienia;
załącznik nr 1.2 do Zapytania ofertowego – dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym:
załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego – dot. części 1 zamówienia;
załącznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego – dot. części 2 zamówienia.
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 – dot. 1 i 2 części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną
część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszystkie zapisy
znajdujące się w Zapytaniu ofertowym, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca
może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje dokonywania zaliczek.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w podrozdziale 6.5 pkt 7 lit.g Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na poszczególne
części zawiera:
załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego – dot. części 1 zamówienia;
załącznik nr 1.2 do Zapytania ofertowego – dot. części 2 zamówienia.
Kod CPV
80000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Harmonogram realizacji zamówienia
Część 1 zamówienia: od daty podpisania umowy do daty poprawnego zakończenia realizacji przedmiotu
umowy jednak nie później niż do 03.04.2020r.
Część 2 zamówienia: od daty podpisania umowy do daty poprawnego zakończenia realizacji przedmiotu
umowy jednak nie później niż do 29.02.2020r.
Załączniki
 zał- 4 -5 word
 Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia jeśli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
w zakresie spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia;
część 1 zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego
okresu prowadzenia działalności, przeprowadził należycie co najmniej 5 (pięć) szkoleń e-learningowych
z zakresu logistyki
część 2 zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego
okresu prowadzenia działalności, przeprowadził należycie co najmniej 10 (dziesięć) szkoleń z zakresu obsługi
i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (operator – programista CNC).
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
w zakresie spełniania tego warunku.
Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 i 5 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 poz. 1986).
Warunki zmiany umowy
część 1 zamówienia
1. Warunki zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2.1 do Zapytania
ofertowego.
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy, w przypadku:
a) wydłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 2 projektu umowy, z przyczyn organizacyjnych
leżących po stronie Zamawiającego, w związku z niemożnością realizacji przedmiotu zamówienia w
zakładanym terminie;
b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto;
c) zwiększenia liczby uczestników o których mowa § 1 ust. 1 projektu umowy , maksymalnie o 2 osoby.
W wyniku niniejszej zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie
wykonanej usługi.
część 2 zamówienia
1. Warunki zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2.2 do Zapytania

ofertowego.
2.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy, w przypadku:
a) wydłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 2 projektu umowy, z przyczyn organizacyjnych
leżących po stronie Zamawiającego, w związku z niemożnością realizacji przedmiotu zamówienia w
zakładanym terminie;
b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto;
c) zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia,
d) zwiększenia liczby uczestników o których mowa § 1 ust. 1 projektu umowy , maksymalnie o 2 osoby.
W wyniku niniejszej zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie
wykonanej usługi.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na ofertę składają się:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale III pkt.1 Zapytania
ofertowego (wzór – załącznik nr 4);
b) Formularz oferty (wzór – załącznik nr 5);
c) W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA
wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
(kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w podrozdziale 6.5 pkt 7 lit.g Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający przewiduje prawo opcji na zasadach określonych w paragrafie 1 projektu umowy.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100 % (waga)
Ocena ofert oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze zostały szczegółowo
określone w rozdziale VIII Zapytania ofertowego.
Wykluczenia
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania, z zastrzeżeniem rozdziału VIII ppkt. 2 lit.c) Zapytania ofertowego
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w rozdziale VIII ppkt. 2 lit.c);
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
e) Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Ocena ofert oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze zostały szczegółowo
określone w rozdziale VIII Zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOSCIU
Adres: Pereca 2, 22-400 Zamość, lubelskie , Zamość

Numer telefonu 846383444
Fax 846383500
NIP 9222736166
Tytuł projektu
Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienia kompetencji i usług
ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z017/17-00

