Rzeszów, 21.06.2017r
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23
35-105 Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku nr 2017/INW/1
W związku z realizacją projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu”, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, nr wniosku o
dofinansowanie RPPK.09.05.00-18-0036/16, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w
procedurze rozeznania rynku.

1. Forma i termin złożenia oferty
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę
należy przesłać na adres e-mail fundacja@fundacjainwencja.pl w terminie do 29 czerwca 2017r. do
godziny 8:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce i termin otwarcia ofert: 29.06.2017r. do godz. 09:00, siedziba Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zapytania ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód
Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji
osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Przedmiotem zapytania jest przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników
szkolenia IPMA D (195 osób).
Wykonawca zapewni komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika projektu, w skład
którego wchodzą:
• podręcznik do Zarządzania Projektami (podręcznik musi umożliwić przygotowanie do
certyfikacji IPMA-D),
• notes min. 25 kartek formatu A4,
• długopis,
• pendrive o pojemności min. 2 GB.
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3. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2017r.

4. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich
spełnienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c) Nie otwarto w stosunku do niego likwidacji oraz nie ogłosił upadłości.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie:
spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w
postępowaniu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do
przedłożenia dowodów, np. kopii umów, referencji lub faktur potwierdzających spełnienie
warunków.

5. Informacje o wykluczeniu
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub partnerami
(PM2PM Sp. z o.o., ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków, NIP: 6762371761, REGON: 120671945; "F5
Konsulting" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, NIP:
7780085256, Regon: 630513111)

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, partnerem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, partnera lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego, partnera czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia będącego częścią
formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww.
oświadczenia zostaną odrzuceni.

6. Kryteria wyboru oferty
Cena brutto za przedmiot zamówienia: 100 pkt.
Kryterium „Cena brutto” będzie oceniane wg wzoru: C = Cmin. / Cof. x 100, gdzie:
a) Cmin. – oznacza łączną cenę brutto oferty zawierającej najniższą cenę,
b) Cof. – oznacza łączną cenę brutto oferty ocenianej.
Cena powinna być podana za brutto za jeden komplet oraz łącznie tj. dla 195 uczestników szkoleń
w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami w odniesieniu do usługi. Cena musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Dodatkowe postanowienia:
1) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2) Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi
uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez
Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za
wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego
ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy po odprowadzeniu
pochodnych nie będzie zatem równowartością ceny podanej w ofercie.
3) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie,
jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę
uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być
przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający
odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.

8. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej
1) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem
ofertowym.
2) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych
danych w załącznikach),
e) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
4) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

……………………………………..

(Zamawiający)

Załącznik. 1

.....................................................
Pieczęć

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe 2017/INW/1 z dnia 21.06.2017 r. dotyczące wyłonienia
Wykonawcy, który zapewni dostawę materiałów szkoleniowych do projektu pn.: „Zdobądź zawód
Kierownika Projektu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, nr wniosku o
dofinansowanie RPPK.09.05.00-18-0036/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, ogłoszonego przez Zamawiającego – Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
INWENCJA, składam ofertę o następującej treści:
Nazwa Wykonawcy:
Adres pocztowy Wykonawcy:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
REGON:
NIP:

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zapytania tj. 195 kompletów materiałów
szkoleniowych, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu szacowania, za kwotę w wysokości:
Cena brutto za jeden komplet:
brutto: ………………….………… zł (słownie: ……………………………)
Wartość całościowa:
brutto: ………………….………… zł (słownie: ……………………………)

2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Zapytania Ofertowego 2017/INW/1 oraz
akceptuje w pełni zawarte w nim zapisy oraz zdobyłem konieczne informacje i wyjaśnienia
niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie
koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy (bez względu na okoliczności i
źródła ich powstania).
4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5. Oferuję realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim wymaganiom
Zapytania Ofertowego 2017/INW/1.
6. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji oraz nie ogłosiłem/am upadłości.
8. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym lub partnerami (PM2PM Sp. z o.o., ul.
Wielopole 18b, 31-072 Kraków, NIP: 6762371761, REGON: 120671945; "F5 Konsulting" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, NIP: 7780085256, Regon:
630513111)

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym, partnerem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, partnera lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego, partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………
Osoba wypełniająca ofertę (imię i nazwisko, podpis, data)

