Słupsk, dnia 27.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe
w trybie rozeznania rynku na
UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PODCZAS KURSU
„OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”
I.

Zamawiający:

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 9A
76-200 Słupsk
tel./fax: 59 842 32 28/59 848 16 08
II.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie w ramach projektu „KROK DO SUKCESU” (RPPM.05.05.00-220044/16) współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie miejsca do przeprowadzenia
zajęć praktycznych w realnych warunkach pracy podczas kursu zawodowego pn.
„Opiekun/ka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” w okresie od
13.08.2018 r. do 20.08.2018 roku dla 6-ciu uczestników projektu.
3. Wymiar godzin przewidziany na zajęcia praktyczne: 40 godzin, 5 dni po 8 godz.
4. Udostępniane miejsce musi być wyposażone w odpowiedni sprzęt, aby można
było przeprowadzić na nim zajęcia praktyczne w ramach realnych warunków
pracy w danej jednostce. Zajęcia są forma praktyki zawodowej.
5. Dokładny harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy na minimum 3 dni
przed rozpoczęciem zajęć.
6. Realizacja zajęć w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach
dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników projektu, jednakże w
przedziale czasowym: 7:00 – 17:00.
7. Do zadań Wykonawcy należy udostępnienie miejsca do przeprowadzenia zajęć
praktycznych.
8. Miejsce realizacji: Słupsk lub powiat słupski.
9. Wykonawca musi udostępnić miejsce do przeprowadzenia zajęć wg
zapotrzebowania Uczestników projektu i Zamawiającego, w wymiarze 40 godzin
tygodniowo, co daje łącznie 5 dni zajęć kolejno po sobie następujących.
10. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawierająca koszt udostępnienia
miejsca do odbycia praktyki zawodowej wraz z niezbędnym sprzętem.

11. Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie usługi.
12. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na
świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać
klauzule zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności
dotyczące możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy.
13. Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań
wynikających z umowy osobom trzecim.
III.

Warunki udziału w postępowaniu
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
a) prowadzi działalność opiekuńczą/leczniczą na terenie Słupska lub powiatu
słupskiego, gdzie uczestnicy będą mogli zapoznać się z warunkami pracy w
zawodzie
2. Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu ofertowym oświadczają, że
spełniają powyższe kryteria dostępu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i zostać
przygotowana w języku polskim.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania
umowy.
7. Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto za wynajem warsztatu/
klasopracowni w wymiarze 40 godz., zawierająca ewentualny podatek VAT.
Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta
w cenie brutto.

V.

Miejsce oraz termin dostarczenia ofert

Ofertę należy złożyć:
a) Osobiście w Biurze projektu, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
b) Przesłać pocztą na adres ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk

c) Pocztą elektroniczną
wioleta@pakz.pl

(skan

podpisanych

dokumentów)

na

adres

Ofertę należy złożyć do dnia 03.07.2018 r. do godz. 9:00.
VI.

Kontakt z Zamawiającym
1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Wioleta Michalska, tel.
509-423-510, e-mail: wioleta@pakz.p

VII.

Kryteria oceny ofert:
L.p.
1.

VIII.

Kryterium
Cena

Waga
100%

Metodologia wyboru najlepszej oferty:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
Wykonawcy wyłonionemu w zapytaniu ofertowym w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający dokona wyboru
kolejnej najkorzystniejszej oferty.
IX.

Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego

Zapytanie ofertowe sporządziła:

Słupsk, 27.06.2018 r.

Wioleta Michalska, Koordynator projektu

