Słupsk, dnia 03.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe
w trybie rozeznania rynku na
PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO
POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI
PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU
„SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC”
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 przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego po
kursie grupowym pn. „Specjalista ds. kadr i płac” i wydanie certyfikatów
potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe dla 6-ciu pracujących
uczestników projektu.
3. Miejsce realizacji egzaminu : Słupsk
4. Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych przez
Uczestników szkolenia „Specjalista ds. kadr i płac”.
5. Celem wydania certyfikatu jest potwierdzenie nabytych przez uczestników
projektu kwalifikacji zawodowych.
6. Zakres egzaminu powinien obejmować tematykę zgodnie z modułem szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kadry w firmie – aspekt organizacyjny i prawny
Obowiązki pracownika i pracodawcy
Przyjęcie pracownika do pracy
Nawiązanie stosunku pracy
Czas pracy
Rozwiązanie stosunku pracy
Świadectwo pracy
Urlop wypoczynkowy
Wynagrodzenie ze stosunku pracy

10.
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
11.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
12.
Świadczenia chorobowe dla pracowników
13.
Przykłady naliczania wynagrodzeń
14.
Ochrona danych osobowych
15.
ELEMENTY PRAWA PRACY
16.
Przepisy i zasady BHP i ppoż.
17.
Wybrane programy do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i
ubezpieczeniowej (PŁATNIK i INSERT Gratyfikant GT)
7. Planowany termin odbycia się egzaminu: II połowa stycznia 2019 r., egzamin
musi odbyć się w godzinach popołudniowych.
8. Zamawiający zapewni salę do przeprowadzenia egzaminu.
III.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są instytucja
certyfikującą i spełniają warunki uznawania kwalifikacji - lista sprawdzająca, czy
dany dokument/certyfikat można uznać za kwalifikację na potrzeby pomiaru
wskaźników monitorowania EFS - załącznik nr 2 do zapytania
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
oraz Listy sprawdzającej Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i zostać
przygotowana w języku polskim.
4. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane 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 przeprowadzenie
egzaminu zewnętrznego wraz z wydaniem certyfikatów dla 6 osób,
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 (skan podpisanych dokumentów)
wioleta@pakz.pl

na

adres

Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2019 r. do godz. 13:00.
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, 03.01.2019 r.

Wioleta Michalska, Koordynator projektu

