ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2017 (XI.3) z dnia 14.12.2017r.

Zamawiający: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183,
02-222 Warszawa, Oddział w Łodzi ul. Wedmanowej 10, 93-228 Łódź, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Kapitałowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973, REGON:
012604823, NIP: 524-010-46-41
zaprasza
do złożenia oferty na realizację szkolenia z zakresu AutoCAD dla początkujących w ramach
projektu „zMontuj z nami swoją karierę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Cel zamówienia:
W ramach projektu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. zamierza zlecić usługę
przeprowadzenia szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.
Głównym celem jest przekazanie nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy uczniom klas
zawodowych i technicznych ZSP nr 9. W kształceniu osób objętych projektem nacisk położony
jest na zdobycie praktycznej wiedzy wymaganej i oczekiwanej przez przyszłych pracodawców.
Szkolenia, niżej wymienione, mają zapewnić uczniom pewne miejsce na rynku pracy oraz
wyposażyć ich w kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniami odbycia kursów.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać testy pomiaru wiedzy przed szkoleniem (pre-test) i testy
przyrostu wiedzy po zakończonym szkoleniu (post-test) oraz ankietę dotyczącą satysfakcji ze
szkolenia.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu AutoCAD dla początkujących.
Szczegółowe założenia szkoleń:
AutoCAD dla początkujących:
Cel szkolenia: poznanie sposobów tworzenia i edycji podstawowych rysunków płaskich
Forma: ćwiczenia przy komputerze
Liczba godzin na grupę: 24
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Miejsce realizacji szkolenia: sala szkoleniowa na terenie miasta Łodzi zapewniona przez
Wykonawcę
Grupa docelowa: uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia i/ lub Technikum, zawód monter/technik
mechatronik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
Liczba grup: 4
Liczba osób do przeszkolenia: 48 osób
Liczebność grup: do 14 osób
Terminy realizacji szkoleń: sobota-niedziela
1 grupa: 13,14,20 stycznia 2018
2 grupa: 17, 18, 24 lutego 2018
3 grupa: 25 lutego, 3, 4 marca 2018
4 grupa: 10, 11, 17 marca 2018
Wskazane terminy mogą ulec modyfikacji na etapie realizacji umowy za obopólną zgodą Stron,
przy czym nie mogą być późniejsze niż 30.06.2018.
Wykonawca w ramach szkoleń zapewni wyżywienie dla uczestników (dwie przerwy kawowe –
ciepłe i zimne napoje, ciastka, oraz 2-daniowy obiad – każdego dnia szkolenia).
Wykonawca przygotuje i dostarczy po szkoleniu komplet dokumentacji szkoleniowej na bazie
wzorów udostępnionych przez Zamawiającego.
2. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka.skrodzka@bshg.com oferty składane drogą
elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF)
b) termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2017 r.
3. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Skrodzka, tel. +48 27 28 623 (w godz. 915)
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału
w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 2.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:
a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe
i terminowe wykonanie zamówienia,
b) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie
oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
Dodatkowe warunki:
 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy gwarantują sposób
realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w
art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie
oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
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Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za
niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy w całości lub części, w wysokości 1 %
wartości brutto przedmiotu umowy, wynikającej z łącznej wartości umowy licząc za
każdy dzień opóźnienia.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 przeprowadzaniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• 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. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr
3).

6. Kryteria oceny ofert i punktacja:
a. Warunki kontraktowe – cena, 60 %
Oferta z najniższa ceną otrzymuje 60 punktów. Następne według wzoru: Liczba punktów
= (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 60
b. Warunki kontraktowe – doświadczenie, 30 %
Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze
tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat
Oferta z największą liczbą godzin szkoleniowych przeprowadzonych z zakresu Autocad
otrzymuje 30 punktów. Następne według wzoru: Liczba punktów = (największa liczba
godzin w ofertach/ liczba godzin wykonana do tej pory przez badanego oferenta) x 30
c. Warunki kontraktowe – termin płatności, 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzymuje 10 punktów. Następne według wzoru:
Liczba punktów = (Najdłuższy termin płatności w ofertach/ termin badanej oferty) x 10
Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z
kryterium oceny. W przypadku, jeśli dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty o takiej
samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do dodatkowych
negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen
wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
7. Przygotowanie oferty:


Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub
czytelnym pismem ręcznym.
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Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie
muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką oraz
datą.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
Oferta powinna zawierać termin ważności oferty.
Do oferty powinno być załączone wypełnione i podpisane oświadczenie zgodne z
załącznikiem nr 2.
Do oferty powinno być załączone wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące
powiązań osobowych lub kapitałowych.
Nie dopuszcza się składania ofert w walucie obcej.

Niewypełnienie i niepodpisanie oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia na każdym etapie od procesu wyboru ofert
bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie
przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o.
Oferenci przygotowują oferty na własny koszt. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
nie obciążają żadne koszty, wydatki czy nakłady poniesione w zawiązku z przygotowaniem i
złożeniem ofert.
Oferenci ponoszą pełną odpowiedzialność wobec BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o. za prawidłowość oraz zgodność ze stanem faktycznym i prawnym podanych przez nich
danych.
Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający
wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Oferentów,
którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.
8. Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) zaistnienia okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.

z a ł ą c z n i k i:
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1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zamówienia
Wzór oświadczenie o braku powiązań
Wykaz usług
Wzór umowy
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