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Wągrowiec, 1 5 września 20I4r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr l4t20l4
W związku z art. ust.8 ustawy z dnia29 stycznia2004 r,Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U.z20l3r.Poz.907,984,1047,1473 orazz2014r.poz.423),Powiatowe
Centrum
pomocy Rodzinie w wągrowcu zwTaca
się z ponownym zapytaniem ofertowym na
wYkonanie usługi - kursu krawiectwa lekkiego dla 5 osób niepełnosprawnych. Liczba
godzinkursu wYnosi 50h ( 1h obejmuje zajęciadydaktyczneliczące45 minut orazptzęrwę,
liczącą Średnio 15 minut, długośćprzęrry moze być ustalona w sposób elastyczny),
jednorazowaliczba godzin zĄęć w trakcię kursu nie może przewoczyć
8h. kurs

realizowany jest w ramach projektu systemowego partnerskiego
Pn. ,, Rozwój i uPowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych
i Pomoc osobom usamodzielnianym" współfinansowanego przęzUnię Europejską w ramach
EuroPejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII

Promocja Integracji Społecznej ,Działanię 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ptzęz
powiatowe centra pomocy rodzinię.
,

Celem kursu jest zapoznanie z podstawolvymi wiadomościami i techniką krawiecką,
nabYcie Podstawowej wiedzy z krawiectwa lekkiego, praktycznych umiejętności z zakresu
kroju

i szycia.

W ramach kursu Wykonawcazobowiązany jest do:
- ubezPieczęnia uczęstników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czastrwania
kursu,

- zaPewnienia

sali szkoleniowej, zgodnie zprzepisamibezpieczeństwa i higieny prac§ oraz
przeciwpożarowymi,
- zaPewnienia uczestnikom kursu niezbędnych materiałów do zajęć praktycznych,
- zaPewnienia 4 stanowisk wyposażonych w'maszyny do szycia oraz inne urządzenia
niezbędne dla częścipraktycznej kursu,
- Prowadzenia dziennika zajęć,listy obecności, listy potwierdzającej odbiór
materiałów
i zaŚwiadczeń o ukończeniu kursu, informowanie pracownika PCPR o kazdorazowej
absencji uczestnika kursu,
- oznakowania miejsca, w którym prowadzony będzie kurs, dziennika zajęć,listy
obecności,
listy potwie t dzenia odbioru materi ałów, zaświadczeń, aŃiety- informacj
ą
o wsPÓłfinansowaniu kursu ze środków UE w ramach EFS. Logo EFS, treśćzamieszczonej
informacji oraz dane uczęstników kursu będą przekazane przez Zamawiająaęgo zchwilą
podpisania umowy,

-

PrzeProwadzęnianazakończenie

kursu badania aŃietowego, na podstawie wzoru aŃiety

opracowan ej ptzez wykonawcę i zatwierd zonej przez zamawiaj
ące go.

- Ptzekazania Zamawiającemu po zakończeniu kursu: dziennika
zalęc,listy obecności,
kserokopii zaświadczeń o ukończeniu kursu, ankiet ewaluacyjnych.

l.

Termin i miejsce realizacji zamówienia.

2,

Warunku udziału w postępowaniu:

Od 13.10.2014r do 31.10.2014r
,u t.r.ri. -iurtu Wąq.o*.u"r
-i.jr.u *rkuruny- prr., Wuko.u*.ę.
WYkonawcY ubiegający się o udzielęnie zamówieni a musząspełniać warunki
określone w
i aft. 24 ustawY PZP - zgodnie z treściązałącznika nr 2 i załącznika nr 3 oraz

art.

22

l) Posiadanie uPrawnień do wykonywania określonej działalności:aktualny odpis z właściwego
rejestru, wPis do rejestru instytucji szkoleniowych wydany przez Wojewódzki
Urząd pracy
właŚciwY ze względu na siedzibę instlucji szkoleniowej, zaktuali zowany
na 2014 rok.
spełnienie wymogu na podstawie dołączonych dokumęntów.

2)

Posiadanie wiedzY

i doświadczęnladokumenty

potwierdzające przeprowadzenie

co najmniej 1 usługi szkolenia zawodowego poparte referencjami,

3) wYkonawca nie może byó powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiająaym. przęz
Powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
ZamawtającYm lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w
imięniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynn
ościzwlązane
z PrzYgotowaniem i Przeprowadzęniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczegolności na:

a)
b)
c)
d)

uczestniczęniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej lOYo udziałów lub akcji;
Pełnieniu funkcji człoŃaorganu nadzorczego lub zarządzającego,prokurenta,
pełnomocnika;

Pozostawaniu w związku małżęńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii Prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie,zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa
lub Powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małzonka/t)

lub pozostawania w stosuŃu przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie wymogu zgodnie ztreściązalącznikanr4
Do ofertY należY dołączyc informację o ptzynależnoścido grupy kapitałowej

załącznika nr 5
3. Kryterium oceny ofert

-

D

zgodnie Źtreścią

Cena ofertowa - 80 oń
Doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 warsztatów grupowych wyjazdowych
dla rodzin zastępczych poparte referencja mi 20 oń
punkty za zaoferowaną cenę obliczone będą według wzoru p2 -80 pkt:

P2=

Cmin

x 80

Co
gdzie:
-P2 - uzyskan a plzez ofertę liczbapunktow,
Cmin - najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena badanej oferty

Za

najkorzystniejszą zostanie uznana ofęrta Wykonawcy, który spełnia wymogi określone
w puŃcie 4 zapytania oraz uzyska najv,ryższą ltczbę puŃtów. Ofeńy pozostające
w SprzecznoŚci z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowyffi, w szczególności
niekompletna lub zawierająca inne rozpoznanę wady, zostanię odrzucona bez jej rczpatrywanla.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
. zmianrealizacji zamówienia jeżelt występują przyczyny od niego niezależnej, nie znanej
w chwili publikowania zapytanta ofeńowe go,
. nie wyłonienia zadnego z wykonawców bez podawania uzasadnienia,

o

Przepro\Madzenla dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani oferenci otrzymali
taką samą liczbę puŃtów.

Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekaczŃa kwotę jaką Zamawiający może
PrzeznaazyĆ na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zasttzega sobie prawo negocjacji
z Oferentęm lub uniewa żnienla postępowania.
4, Sposob przygotowania oferty .
Ofertę spotządzic należy nazałączonym druku ,,OFERTA" - za|ącznik nr 1.
Ofertę sporządzic należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieŚcieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpi sana ptzęz osobę
upoważnioną. Na kopercie należy umieśció napis ,, Odpowiedź na zapylanię oferlowe
nr 14 lŻ0I4 - kurs krawięctwa lekkiego ". Wymagane dokumenty należy przedstawić
w formie oryginałów lub kserokopii, Dokumenty zŁożone w formie kserokopii muszą być
opatrzone klauzulą ,,za zgodnośćz oryginałęm" i poświadczonęprzez Wykonawcę. Koszty
związane zptzygotowaniem i złożęniem ofeńy ponosi Wykonawca,
5. Miejsce i termin złożenia oferly.
Ofertę złożyćmożna osobiścieu Zamawrującego PCPR Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1 pok 6,
pocztą, pocztą elektroniczną na adres sekrętariatpcpr@wagrowiec,pl lub faksem pod
nr 67 2627 614,
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załączntknr 1 do niniejszego
zapytanta oferlowego wraz z załączntkami naleĘ złożycw terminie do dnia 30 września
2014r. do godz. 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowal, pokój nr 6 ( Sekretariat ),

fltff§iffiil;*fTfiffi",:'

r:il:i:'łX|'ru"rnu

67 26 27 614lub 726 001 135 od poniedziałku

ostapiuk pod nr,.".nu

do piątku w godz. 900-1400
Informacja o wyborze oferty będzie umieszczona w dniu ż października 2014r, na stronie
internetowej Zamawiającego: www.pcpr.wagrowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.
Załączntkt:
1. Formularz ofertowy - załączniknt 7
2. Oświadczenieo spełnięniu warunk ow - zalącznik nr 2 i 3
3. Oświadczenięo braku powiązań osobowych lub kapitało!\Tch zZamawiającym
i partnerami projektu - załączntknr 4
3. Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej - załączntknr 5

Załqcznik nr I
(pieczęć Wykonawcy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1
62_100 Wągrowiec

OFERTA na zapytanie ofertowe nr ......../
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
ręalizowanego na podstawie art. 4 ust,8 ustawy

Publicznych.

z

dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo zamówięń

(tj. Dz. U. z 20I3r. poz.907,984, 1047, 1473 oraz z 20I4r. poz. 423

),

a dotyczącego:

(opisać przedmiot zamówienia )
składamy ofertę następującej treści:

1.

Oferujemy wykonanie zamówieniazacęnę

Obowiązujący podatek

VAT

netto..........

...........zł.

.........%

............

zł.'

Słownie:

2.

Przyjmujemy do realizacji postawi onę ptzęz Zamawiającego,

w

zapfianiu ofertowym,

warunki,

3.

Oświadczamy, żę firma jest płatnikiem podatku

NIP

VAT o

numerze identyfikacyjnym

.........

REGON:

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załqcznik nr 2
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę nazapytanie ofertowe nr .... ....12014 narealizację:

oŚwiadczam/my, że spełniam/my

waruŃi określone w

art. 22 ust.l ustawy

- Prawo zamówień

publicznych dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej dziŃalności lub czynności, jezeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2, posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymoraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(miejscowość)

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załqcznik nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
Składając ofertę nazapsĄanie ofertowe nr .... ....l20I4 narealizację:

oŚwiadczam/my, żę nie podlegam/my wykluczeniu z postępowaniu na podstawtę art.24 ust. l
i 2 ustawy - Prawo zamowięńpublicznych.

i;;;j;;;;;;;i

' dnia

podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załqcznik nr 4

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
o braku

powiązń osobowych lub kapitało!\rych zZamawiającym

Dotyczy zapfiania ofertowego na przeprowadzenie kursu krawiectwa lekkiego w związku
z realtzacją projektu partnerskiego pn. ,, Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji
wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym" współfinansowanego plzęz
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznęgo Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji

Społecznej

,

Działantę 7,I Rozwój

i upowszechnięnię aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji ptzęz powiatowe centra pomocy rodzinie.

Oświadczam, żę nie jestem powiązanyla

z

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Wągrowc;l oraz partnerami projektu: Miejskim OśrodkiemPomocy Społecznej w Wągrowcu,

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobowo lub kapitałowo, plzy azymptzez powiązanie
kapitałowe lub osobowe rozumie się:
- vczęstniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie
- pełnienie

udziałow lub co najmniej 10oń akcji,

fuŃcji człoŃa organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w

takim stosuŃu prawnym lub faktycznym, który możę budzić wątpliwość,co

do bezstronności w wybotze wykonawcy,w szazęgólności pozostawanie w związku

małżęńskim, w stosuŃu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosuŃu przysposobienia, opieki lub
kurateli.

(miejscowość)
podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załqcznik nr 5
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę, której przedmiotem jest

oświadczatny, że

o
.

nię należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo
zamowięń publicznych *,
nalezymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówleń publicznych*. W przypadku przyna\eżnościWykonawcy do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówięn publicznych,
Wykonawca składa wtaz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

(miejscowość)

podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebnę skręślić.

