Choszczno, dnia 19.03.2019

POWIAT CHOSZCZEŃSKI /
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W CHOSZCZNIE
UL. B. CHROBREGO 31 A
73-200 CHOSZCZNO
Nasz znak :RR_5/8.6/2/EGZAMIN_ASK

ROZEZNANIE RYNKU nr 5/8.6/2/EGZAMIN_ASK,
dotyczące przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych MS98-365 oraz MS98-349 wraz z
wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych dla
uczestników projektu „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na
rynku pracy” realizowanego przez Powiat Choszczeński/ Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie
Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku, zgodnie z dokumentem „Wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
r. z 19 lipca 2017
PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80533100-0, Usługi szkolenia komputerowego
I. ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT CHOSZCZEŃSKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W CHOSZCZNIE
UL. B. CHROBREGO 31 A 73-200 CHOSZCZNO
II. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:
Szczegółowy opis zadania do wykonania znajduje się poniżej, dotyczy przeprowadzenia
egzaminów zewnętrznych MS98-365 oraz MS98-349 wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu,
potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych dla uczestników projektu „Dodatkowe
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy” realizowanego przez
Powiat Choszczeński/ Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie
III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań i przeciwskazań – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3

Projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię
Europejską a realizowany przez Powiat Choszczeński / Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie od 11.2017 do 09.2020 r

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych MS98-365 oraz MS98-349 wraz
z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych dla 48 osób,
uczestników szkolenia Administracja systemami komputerowymi realizowanego w ramach projektu
„Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy” realizowanego
przez Powiat Choszczeński/ Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie a współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Planowany termin realizacji zamówienia:
I tura: do 12 kwietnia 2019 – 24 osoby
II tura: czerwiec/ lipiec 2020 – 24 osoby
Szczegółowe terminy egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie, ul. B. Chrobrego 31A, 73-200 Choszczno
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu Laboratorium mobilnego
Wykonawcy.

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w formie oryginału, w języku
polskim.
2. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum.
3. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
5. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
6. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy)
oraz adresu wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i
warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym
dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego wnioskodawcy.
10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
11. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający
swobodne wysunięcie lub wyjęcie kartek.
12. Wykonawca / wykonawcy składają ofertę na własne ryzyko i własny koszt.
13. W formularzu ofertowym należy wpisać kwotę brutto w złotych polskich. Koszt podany w ofercie
powinien obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienie.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Do oferty należy dołączyć:
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16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

- załącznik nr 2 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
- załącznik nr 3 „umowa- wzór” – zaakceptowany czytelnym podpisem
- dokument potwierdzający posiadanie ważnej autoryzacji centrum egzaminacyjnego Certiport
(kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- wzór zaświadczenia, certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem Oferta Rozeznanie rynku
5/8.6/2/EGZAMIN_ASK „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na
rynku pracy” i złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie lub przesłać na adres: Zespół
Szkół Nr 1, ul. B. Chrobrego 31A, 73-200 Choszczno
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego. Zamawiający przyjmuje
wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w robocze dni tygodnia, od poniedziałku
do piątku od godz. 7.30 do godziny 15.30. Termin składania ofert upływa z dniem 25 marca 2019 r,
godz. 10:00.
Ofertę można również złożyć w wersji elektronicznej przesyłając ją na adres poczty elektronicznej
projekt.zawodowy@wp.pl.
Dokumenty składane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone pieczęcią i podpisami osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.
Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z treścią art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny, „(…)Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od instytucji dysponujących środkami
publicznymi – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto w polskich złotych za całość zamówienia
Kryteria oceny ofert
Informacja o wagach punktowych oraz procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu
przyznawania punktacji
Cena brutto w PLN

Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (C) będzie
obliczana na podstawie następującego wzoru:
C= (Cn/Cb)*100%*100
gdzie:
waga 100% (max.100 pkt.) Cn – najniższa zaproponowana cena
Cb - cena zaproponowana w badanej ofercie
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena
brutto w PLN”
2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020” z postępowania wykluczeni zostają osoby / podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy tzn.:
a) uczestniczą w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostają z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 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.
2. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020” z postępowania wykluczeni z możliwości składania ofert są pracownicy partnera.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający ważną autoryzację centrum
egzaminacyjnego Certiport.

VI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawej (protest,
odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków
oferty, a także do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.
5. O wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami będzie Pan Maciej Trzaskawka, dostępny
pod numerem telefonu 95 765-24-96.

…………………………………………………………………..
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie
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