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80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe - kursy podnoszące
umiejętności zawodowe w zakresie zawodu „kucharza
Data publikacji: 20.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Zamawiający (beneficjent)

Informacje o wybranym
wykonawcy

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Nazwa zamawiającego

STOWARZYSZENIE "PRO-MOTOR"

Numer ogłoszenia

1063262

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce: ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica. Sposób składania: szczegóły w zapytaniu ofertowym i w załącznikach

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Matijczak, tel. 570 448 622, e-mail: szkolenia@promotor.swidnica.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację kursów dla 30 uczestników projektu tj. 3 grupy po średnio 10 osób w grupie/ 128 godzin na
grupę/kurs, razem 384 godziny, w tym w szczególności: 
1) wynagrodzenie osoby prowadzącej kurs podnoszący umiejętności zawodowe z zakresu Kucharz (w tym usługa trenerska i przygotowanie autorskich
materiałów szkoleniowych), 
2) wynajem sali szkoleniowej na kurs wraz z wyposażeniem, 

do dnia 30-10-2017
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3) 2 przerwy kawowe w ciągu dnia szkoleniowego (gorące i zimne napoje oraz drobne słone/słodkie przekąski), 
4) lunch/przerwa obiadowa (dwa dania), 
5) zakup zestawu szkoleniowego (np. teczka, notes, długopis), 
6) koszt przeprowadzenia egzaminu i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. 
2. Wymiar godzinowy kursu: ilość godzin trwania jednego kursu to 128 godzin 
3. Rodzaj certyfikacji: uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego podniesienie umiejętności zawodowych z zakresu kucharz.
4. Uczestnicy projektu: 30 osób z terenu Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w tym osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, to jest na poziomie wykształcenia ponadgimnazjalnego) i osoby w wieku 50+, w tym min. 50% osób
zamieszkujących obszary wiejskie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 
5. Miejsce realizacji usługi: obszar Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w szczególności powiat lubiński, legnicki, jaworski, polkowicki, głogowski,
kamiennogórski, złotoryjski, m. Legnica. 
6. Jednostka rozliczeniowa usług szkoleniowych: 60 minut (w tym 45 minut zajęć + 15 minut przerwy). 
7. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumencie „Realizacja kursów z zakresu kucharz” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. 
8. Wynagrodzenie płatne zgodnie z rzeczywistymi zrealizowanymi usługami, zgodnie z zakresem zamówienia, o którym mowa w pkt. III. OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w ppkt pod nazwa „Zakres zamówienia” pkt 1 oraz zgodnie z opisem realizacji zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Miejsce realizacji usługi to obszar Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w
szczególności powiat lubiński, legnicki, jaworski, polkowicki, głogowski, kamiennogórski, m. Legnica.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie na rzecz zamawiającego usług kompleksowego wsparcia w postaci usług szkoleniowych - kursy podnoszące umiejętności zawodowe w
zakresie zawodu „kucharza”, dzięki którym uczestnicy projektu uzyskają możliwość nabycia, podwyższenia lub zmiany/uzupełnienia umiejętności
zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja kursów dla 30 uczestników projektu tj. 3 grupy po średnio 10 osób w grupie/ 128 godzin na
grupę/kurs, razem 384 godziny, w tym w szczególności: 
1) wynagrodzenie osoby prowadzącej kurs podnoszący umiejętności zawodowe z zakresu Kucharz (w tym usługa trenerska i przygotowanie autorskich
materiałów szkoleniowych), 
2) wynajem sali szkoleniowej na kurs wraz z wyposażeniem, 
3) 2 przerwy kawowe w ciągu dnia szkoleniowego (gorące i zimne napoje oraz drobne słone/słodkie przekąski), 
4) lunch/przerwa obiadowa (dwa dania), 
5) zakup zestawu szkoleniowego (np. teczka, notes, długopis), 
6) koszt przeprowadzenia egzaminu i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

listopad 2017 - wrzesień 2018

Załączniki

Załączniki do zapytania ofertowego - MNK kucharz
Zapytanie ofertowe - MNK kucharz

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.
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Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się
możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in:  
1) okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
2) ostatecznej ilości usług około szkoleniowych (wyżywienie/przerwy kawowe), 
3) ostatecznej ilość uczestników projektu, 
4) ostatecznej liczby szkoleń, 
5) zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie, 
6) zmian wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i/lub wytycznych z zakresu realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty: 
a) Ofertę sporządzoną wg wzoru – załącznik nr 2
b) Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych – załącznik nr 3 
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz załącznikami oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 
d) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według załącznika nr 5 do niniejszego zapytania. 
e) Oświadczenie o promesie podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania
f) Parafowany na każdej stronie załącznik nr 1 wraz z czytelnym podpisem, pieczęcią i adnotacją „akceptuję niniejsze warunki realizacji usługi”, będący
załącznikiem do umowy na realizację niniejszego zamówienia wraz z parafowanym projektem umowy o przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 7.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów. 
3. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje kaucję w wysokości 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na
nieoprocentowane konto: MBANK: 23 1140 2017 0000 4302 1144 9388 wpłacone i zaksięgowane do dnia i godz. terminu składania ofert z dopiskiem
„kaucja kurs kucharza MNK” oraz w przypadku wyboru oferty wykonawcy, złożenia weksla in blanco na 100% wartości złożonej oferty, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego zapytania, 
który zostanie komisyjnie zniszczony w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. 
Kaucja Wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od dnia podpisania z wyłonionym
Wykonawcą umowy. Kaucja Wykonawcy, z którym zostanie podpisania umowa zostanie zwrócona po zakończeniu realizacji umowy zawartej na podstawie
niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zasady konkurencyjności. 
2. Kryterium oceny ofert: Cena za 1 uczestnika – waga 100% 
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i uzyskała
największą ilość punktów w oparciu o podane w pkt X.2 kryteria oceny ofert. 
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z
zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają, określone w zapytaniu ofertowym wymagania. 
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodne z wymaganiami
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i w załącznikach.

Zamawiający (beneficjent)
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Nazwa

STOWARZYSZENIE "PRO-MOTOR"

Adres

Długa 6

58-100 Świdnica
dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

746606489

NIP

8842692445

Tytuł projektu

Moje nowe kwalifikacje

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0041/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BARTUS Kajetan Bator, ul. Gojawiczyńskiej 8/3, 59-220 Legnica, oferta wpłynęła 30.10.2017, 276,00 zł brutto

Pełna lista podmiotów

BARTUS Kajetan Bator, ul. Gojawiczyńskiej 8/3, 59-220 Legnica

Liczba wyświetleń: 42

 Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

tel.: 22 273 70 00

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

tel.: 22 693 54 27

Regulamin

O Bazie Konkurencyjności

Polityka prywatności

Dostępna strona

Jak znaleźć ogłoszenie

Jak dodać ogłoszenie

Kontakt

Mapa strony

FAQ

http://www.mr.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/rules
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/about
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/policy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/site
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/user_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/contact
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/sitemap
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/FAQ

