Zapytanie ofertowe otrzymałem w dniu ……………………………… Potwierdzam, iż jestem potencjalnym
wykonawcą zamówienia.

…………….…..
Popis i pieczęć.
✄ _____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
w ramach projektu pt. „Młodzież gotowa do pracy” (nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02IP.15-12-003/15), realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
Tryb postępowania: zasada konkurencyjności zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.5 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10
kwietnia 2015 roku - szacowana wartość zamówienia powyżej 50 tyś. PLN netto, tj. bez podatku
VAT.
Tryb fakultatywny postępowania z uwagi na brak przesłanki tożsamości czasu.
Nazwa i kod CPV: Usługi szkoleniowe - 80500000-9.
Termin złożenia oferty: 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia 12.05.2016 r. Oferty należy złożyć drogą
elektroniczną (mgdp@humaneo.pl) lub osobiści / za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres:
Biuro projektu, ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz. Pytania dotyczące niniejszego
postępowania można kierować elektronicznie na adres mgdp@humaneo.pl
Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób transparentny, z
zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Sposób upublicznienia zapytania: na postawie norm określonych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10
kwietnia 2015 roku, Rozdział 6, Podrozdział 6.5, Sekcja 6.5.3, pkt 7 lit. b tiret i. przypis dolny numer
37 - upublicznienie na stronie www.mgdp.pl. Upublicznienie nastąpiło w dniu 05.05.2016 r.
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Dodatkowo zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w
Biurze projektu, mieszczącym się pod adresem ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
Opis przedmiotu zamówienia:
Szkolnie zawodowe pn. „Sekretarka”.
Wymiar: 1 miesiąc dla 1 grupy (założenie: lipiec 2016 roku z możliwością skorygowania miesiąca
realizacji zajęć - w uzasadnionych wypadkach), 8 godzin dla 1 osoby w trakcie dnia, 12 osób w
grupie. Łącznie 3 grupy, tj. 36 osób.
Realizacja w wybranych powiatach subregionu sądeckiego, tarnowskiego i podhalańskiego - wg
miejsc rekrutacji. Wymagana frekwencja uczestników: 80%.
W trakcie szkolenia zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, stypendium, egzamin zewnętrzny - jednak
Wykonawca zapewnia wyłącznie wykładowcę, salę do zajęć teoretycznych i/lub praktycznych,
materiały dydaktyczne (podręczniki zawodowe), wyżywienie (obiad, przerwa kawowa), egzamin
wewnętrzny. Zakres szkolenia (tematyka): obieg dokumentów, kontakt z klientem, obsługa
urządzeń biurowych, emisja głosu.
Usługa realizowana jako zadanie zlecone.
Szkolenie zakończy się egzaminem i certyfikacją potwierdzającą nabyte kwalifikacje. Egzamin i
certyfikacja będą miały charakter zewnętrzny w stosunku do usługi szkoleniowej.
W przypadku udziału w szkoleniu osób niepełnosprawnych wykonawca zapewni ich bezpieczny i
aktywny udział z uwzględnieniem indywidualnego wsparcia po lekcjach. W ramach zajęć
Wykonawca zapewni tematykę dotyczącą polityk horyzontalnych, w tym zrównoważonego
rozwoju.
Szkolenie dokumentowane za pomocą: zaświadczenie o udziale w szkoleniu, certyfikaty, listy
obecności, dzienniki zajęć.
Wykonawca zapewni realizację szkolenia zgodnie ze Standardem usług obowiązującym dla naboru
konkursowego nr POWR.01.02.02-IP.15-12-003/15
Warunki udziału w postępowaniu:
Wymaga się aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji danego wsparcia - wykonawca
specjalizujący się w organizacji kształcenia ustawicznego w danym zakresie.
Spełnienie powyższego warunku dokumentuje się poprzez złożenie oświadczenia w treści oferty.
Wykonawca powinien posiadać:
- wpis do RIS - weryfikacja przez Zamawiającego za pomocą jawnego rejestru (RIS),
- min. 3 lata doświadczenia w realizacji szkoleń w danej specjalizacji - weryfikowane poprzez
przedstawienie jako załącznik do oferty wykazu szkoleń w danej specjalizacji, który w sposób nie
budzący wątpliwości potwierdzi min. 3 letnie doświadczenie wykonawcy,
- min. 1000 przeszkolonych osób - weryfikowane za pomocą załączonych do oferty kopii
referencji (potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
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Kryteria oceny ofert:
Cena (100%).
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny ofert:
Zamówienie uzyska wykonawca oferujący najniższą cenę pod warunkiem nie przekroczenia kwot
zabezpieczonych w budżecie projektu.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: opisano
powyżej.
Zakres wykluczeń z udziału w postępowaniu:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powi zanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na (katalog przykładowy):
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.
sobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu HUMANEO są: Krzysztof Juryk
Prezes Zarządu, Marek Jakubowski Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Juryk Wiceprezes Zarządu.
sobami wykonującymi w imieniu HUMANEO czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są: Krzysztof Juryk – Prezes Zarządu
Warunki zmiany umowy: nie dotyczy.
Podpis i pieczęć Beneficjenta: ………………………………………………….
Zał czniki:
1. Wzór oferty.
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Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

Do: Humaneo
Oferta
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2016r. w ramach projektu pt. „Młodzież gotowa
do pracy”, realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój niniejszym
przedkładam ofertę wykonawcy

……………………………………………………….
Nazwa (imię i nazwisko) i adres wykonawcy
świadczam i zapewniam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym z dnia 05.05.2016r.
dotyczącym usług edukacyjnych w ramach projektu pt. „Młodzież gotowa do pracy”, akceptuje
jego treść oraz zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu zamówienia:
za ł czn cenę: …………..………………………………….. zł brutto.

Dodatkowo oświadcza i zapewniam, iż:
- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- posiadam niezbędny potencjał techniczny,
- przedmiot zamówienia zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawa oraz
standardami przyjętymi dla tego typu usług,
- nie jestem podmiotem w żaden sposób powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Humaneo (zgodnie z treścią wykluczenia zawartą w zapytaniu ofertowym z dnia 05.06.2016r.),
- spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.
Posiadam doświadczenie w realizacji danego wsparcia - specjalizuje się w organizacji kształcenia
ustawicznego w danym zakresie.
Posiadam:
- aktualny wpis do RIS,
- min. 3 lata doświadczenia w realizacji szkoleń w danej specjalizacji, na dowód czego
przedkładam jako załącznik do niniejszej oferty wykazu szkoleń w danej specjalizacji, który w
sposób nie budzący wątpliwości potwierdzi min. 3 letnie doświadczenie,
- min. 1000 przeszkolonych osób, na dowód czego przedkładam kopie referencji (potwierdzone
za zgodność z oryginałem).

…………………………….
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Podpis i pieczęć oferenta
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