Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby
fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń do
składania ofert w celu wyłonienia Wykonawców na osobiste przeprowadzenie zajęć
szkoleniowych.
I. WPROWADZENIE
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamówienie powyżej
14 tyś. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania.
Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie
Zamawiającego www.vizja.net w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na
podstawie umowy o dofinansowanie „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą” na podstawie umowy nr
UDA-POKL.08.02.01-14-115/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie
8.2. Transfer Wiedzy. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartości w złotych 14.000 EURO netto.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamówienie realizowane jest przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych ul. Pawia 55, 01-030
Warszawa
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80510000-2: Usługi szkolenia specjalistycznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania.
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych kompletnych w poszczególnych częściach.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – 17-18 listopada 2012 r.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia,
które ma dostarczyć Wykonawca.
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 3 do
Zapytania;
2. Informacja o dziedzinie, w ramach której trener/ka chciałby/aby prowadzić szkolenie
drugiego dnia;
3. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.
926 z póź. zmianami)”;
4. Propozycję wynagrodzenia za godzinę szkolenia (60 min.) zawartą w Załączniku nr 2 i 4 do
Zapytania
5. Propozycję programu szkoleniowego, zawierającą metody i narzędzia wykorzystywane
podczas szkolenia, długość trwania modułów szkoleniowych zgodnie z tematyką podaną w
punkcie 2 Zapytania;
6. Wypełnione załączniki nr 1-4.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) należy przedstawić w formie oryginału, możliwe przesłanie
skanu drogą elektroniczną. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski
winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Ofertę
należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, czytelnym
pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy) oraz kosztorys stanowiący Załącznik nr
4 do Zapytania
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
−

pisemnie na adres:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: kreatywnyprzedsiebiorca@vizja.pl
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IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest:
Pani Aleksandra Mundzik – Koordynatorka projektu, email: kreatywnyprzedsiebiorca@vizja.pl

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej tytułem
projektu i przedmiotem zamówienia tj. „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą” – Szkolenia moduł I albo
e-mailem na adres: kreatywnyprzedsiebiorca@vizja.pl do dnia 25.10.2012 r. włącznie.
Wybór ofert odbędzie się w dn. 26 października 2012 r o godzinie 15.00 w siedzibie Zamawiającego:
Otwarcie i wybór ofert jest jawne.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania,
czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
2. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VII Zapytania.
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny
brutto, netto i podatku VAT. Ceny należy podać w polskich złotych.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Cena oferty - 60%
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wymienionych treści w punkcie 2 – 40%
Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień pow. 14 000 EURO netto, który stanowi
Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania
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Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska
największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.
XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
CENA: najtańsza oferta otrzymuje 60 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
(najniższa cena x 60 pkt/zaproponowana przez oferenta cena)
DOŚWIADCZENIE: oferta osoby o najdłuższym doświadczeniu w latach otrzymuje 25 pkt, kolejne
proporcjonalnie mniej, wg wzoru: (najdłuższe doświadczenie x 40 pkt/liczba lat doświadczenia
kolejnego oferenta)
XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i
wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o
terminie podpisania umowy.
Wykaz załączników do Zapytania:
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty;
3) Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) Załącznik nr 4 – wzór kosztorysu
5) Załącznik nr 5 – Regulamin udzielania zamówień pow. 14 000 EURO netto
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Załącznik nr 1 do Zapytania
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch 16h szkoleń dotyczących poniższej tematyki:
− Integracja, komunikacja interpersonalna;
− trening innowacyjności i twórczego myślenia (sprzyjający wypracowaniu pomysłu na biznes);
− kształcenie kompetencji niezbędnych do prowadzenia własnego biznesu, takich jak:
kreatywność, umiejętność konkurowania, zarządzania finansami;
− wzmacnianie poczucia własnej wartości i motywacji do założenia własnej firmy w zakresie
modułów pt. „Kobieta w biznesie” dla jednej grupy i „Kreuję swój sukces” dla drugiej grupy.
W szkoleniach udział weźmie 30 Uczestników/czek projektu. Dwudniowe szkolenia prowadzone
będą równolegle dla 2 grup liczących ok. 15 osób (16h dla każdej z grup). Uczestnikami projektu
są: studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy naukowi.
Program szkoleniowy pierwszego dnia powinien zawierać treści dotyczące tematów:
- integracji, komunikacji interpersonalnej;
- treningu innowacyjnego i twórczego myślenia.
Łącznie 8h szkoleniowych.
Program szkoleniowy drugiego dnia powinien zawierać treści dotyczące tematów:
- kształcenie kompetencji niezbędnych do prowadzenia własnego biznesu, takich jak:
kreatywność, umiejętność konkurowania, zarządzania finansami;
- „Kobieta w biznesie”(4h) dla jednej grupy;
- „Kreuję swój sukces”(4h) dla drugiej grupy.
Łącznie 8h szkoleniowych.
Szkolenia powinny być prowadzone przy użyciu metod aktywnych, wśród których powinny znaleźć
się gry symulacyjne i ćwiczenia outdorowe (dostosowane również do indywidualnych potrzeb
osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Termin realizacji: 17-18 listopada 2012 r.
b) Miejsce realizacji ośrodek szkoleniowy pod Warszawą (do ok. 40 km od Warszawy).
Realizator zapewni dojazd zorganizowany na i z miejsca szkolenia oraz nocleg i wyżywienie.
c) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy liczące po 15 osób, łączna liczba Uczestników/czek w
dniach 17-18 listopada – 30 osób
Warunki realizacji zamówienia:
Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:
a) Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednym z wyżej wymienionych
obszarów;
b) Posiadają doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi bądź zamierzającymi założyć
własną działalność gospodarczą;
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c) Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do
prowadzenia szkoleń z powyższych tematów;
d) Posiadają ukończony kurs/szkołę trenerską;
e) Posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
f) Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne;

UWAGA: z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy zatrudnieni są w instytucjach
uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Niezbędne wymagania dotyczące przeprowadzenia szkoleń:
− przygotowanie programu szkoleniowego dla Uczestników/czek w wybranych zakresach;
− przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Uczestników/czek;
− dbałość o prowadzenie dokumentacji projektowej: uzupełnienie dziennika zajęć o program
szkoleniowy, dbałość o prowadzenie listy obecności, listy potwierdzającej korzystanie z cateringu
i odbiór materiałów, potwierdzenie skorzystania z noclegu, transportu (dokumentacja zostanie
przekazana przez Zamawiającego);
− przygotowanie pre i posttestu dla uczestników/czek, który obrazował będzie przyrost wiedzy i
umiejętności z zakresu tematyki poruszanej w czasie szkolenia;
− kontakt z realizatorem projektu.
UWAGA: z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy zatrudnieni są w instytucjach
uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
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Załącznik nr 2 do Zapytania

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy)
Nazwa i adres Wykonawcy:
________________________________________________________________________
Tel.___________________ Fax:____________________ e-mail: ____________________
NIP: __________________
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
Przystępując do prowadzonego przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych
postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi szkoleniowe, oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
1) cena jednostkowa za jedną godzinę
_____________zł netto, /słownie _______________________________________________/
_____________ zł brutto/słownie ______________________________________________ /
w tym ________________________________ zł VAT (_______%VAT)
/słownie ___________________________________________________________________ /

Oferta wraz z załącznikami została złożona na _________ stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________
5) _______________________________________________________
6) _______________________________________________________
______________________
(miejscowość, data)

______________________________
(imię i nazwisko
Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Zapytania

OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi szkoleniowej oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy
zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

______________________
(miejscowość, data)

___________________________
(imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do Zapytania
KOSZTORYS
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
(pieczęć Wykonawcy)

Lp.

Elementy zamówienia j.m.

Ilość

Cena
jednostko
wa netto

Wartość
netto

VAT w
PLN

Wartość
brutto

1.
2.
3.
4.
RAZEM

.

______________________
(miejscowość, data)

________________________________
(imię i nazwisko oraz podpis
Wykonawcy)
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