Włocławek, dnia 25.08.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 16
W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA AKTYWNYCH KOBIET”
(nr EF-III.432.305.1.2016)
W związku z realizacją projektu pn.: „Szkoła Aktywnych Kobiet” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 „Aktywni na
rynku pracy”, Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”, Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie
zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”, Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szkolenie pn.: PRAWO JAZDY KAT. B dla 3 osób

Ww. szkolenia realizowane będą w terminie wrzesień 2017 r. – grudzień 2017 r. na terenie miasta
Włocławek.
Realizacja zamówienia składa się z organizacji i przeprowadzenia:
 niezbędnych badań lekarskich i/lub psychologicznych,
 szkoleń (w tym zapewnienia materiałów szkoleniowych, wykwalifikowanej kadry
trenerów/instruktorów, warunków lokalowo- sprzętowych, wydania zaświadczeń z ukończenia
szkoleń),
 procesu walidacji i certyfikacji (egzamin wewnętrzy i zewnętrzny),
Szkolenie realizowane będzie w sposób rzetelny i terminowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz wymogami projektowymi, w tym w zakresie prowadzenia dokumentacji,
sprawozdawczości, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas
zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestników projektu, zawartości merytorycznej i sposobu
prowadzenia zajęć.
Szkolenie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie metod, materiałów
i narzędzi wykorzystywanych podczas spotkań do indywidualnych potrzeb uczestników projektu,
elastyczne godziny wsparcia), a także zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in.
dbałość o sprzęt, minimalną ilość drukowanych materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku
obustronnego i oszczędności tonera).
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

II.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w przedmiocie
zamówienia;
 dysponują odpowiednim zapleczem lokalowo - sprzętowym do realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym: obiektem i salami dydaktycznymi do prowadzenia wykładów,
wyposażeniem dydaktycznym, placem manewrowym oraz pojazdami odpowiednimi
do wykonania zamówienia;
 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium przypisując
mu odpowiednią wagę procentową:
a. Cena oferty brutto – 100%
2. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100.
3. Sposób dokonania oceny ofert według kryterium „Cena”:

C=

cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty badanej

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

IV.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zaoferowaną cenę brutto za realizację kursu PRAWA JAZDY KAT. B w przeliczeniu na 1 osobę
prosimy podać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania
rynku i dostarczyć go w formie papierowej do biura projektu „Szkoła Aktywnych Kobiet” na adres: ul.
Młynarska 1A/3 87 – 800 Włocławek lub przesłać w formie elektronicznej (scan oryginału
dokumentu) na adres: sise.sukces@onet.eu do dnia 01.09.2017 r. do godz. 15:00.
W przypadku, gdy w procedurze rozeznania rynku wpłyną oferty, których ceny przewyższą kwotę,
jaką Zamawiający może, zgodnie z budżetem projektu, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
Zamawiający zaprosi Oferenta, który złożył najlepszą ofertę do negocjacji.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia ofert
przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie
oceny ofert może zwrócić się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

V.

OSOBA DO KONTAKTÓW

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i przedmiotu zamówienia uzyskać można u p.
Agaty Kwiatkowskiej w biurze projektu we Włocławku ul. Młynarska 1A/3 pok. nr 2, tel. 54 426 26 66
wew. 13, e-mail: sise.sukces@onet.eu

Z poważaniem
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTOWY DOT. ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH
W RAMACH PROJEKTU PN.: „SZKOŁA AKTYWNYCH KOBIET”
(nr EF-III.432.305.1.2016)
- PRAWO JAZDY KAT. B

Nazwa i adres Wykonawcy

cena brutto za realizację szkolenia
PRAWA JAZDY KAT. B
dla 3 uczestniczek projektu
„Szkoła Aktywnych Kobiet”

................................................... zł

……………….......................……………………………
data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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