Siedlce, dn. 03/01/2017 r.

ZAPROSZENIE

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu 2016-1-PL01-KA102-023366 pod
tytułem EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach finansowanego ze środków
Komisji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszam Państwa do złożenia
oferty dotyczącej przeprowadzenia kursu języków obcych dla uczniów przygotowujących się
do odbycia stażu zawodowego we Włoszech i w Portugalii w zawodach:
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik pojazdów
samochodowych, kelner
Propozycję szkoleniową proszę przygotować na zasadach określonych w załączonym
zapytaniu:
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica
ul. J. Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce
Tel …25 794 34 80…….

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie podlega przepisom prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907
z późn. zm.). Wartość zamówienia oszacowana poniżej kwoty 30 000 Euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu kursu języków
włoskiego i portugalskiego łącznie dla 90 uczniów. Kurs języka włoskiego zostanie
zrealizowany w 2 grupach a po 18 uczniów każda. Kurs języka portugalskiego zostanie
zrealizowany w 3 grupach a po 18 uczniów każda.

3.2. Celem kursu jest przygotowanie językowe uczniów do podstawowego komunikowania
się w miejscu pracy w danym zawodzie.
3.3. Kurs językowy dla grupy powinien obejmować po 50 godzin dydaktycznych języka
włoskiego i 50 godzin dydaktycznych języka portugalskiego, że 1 godzina dydaktyczna trwa
45 minut.
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3.4. Przewidywany termin realizacji kursu:
Zlecenie powinno zostać zrealizowane w 2 częściach. Pierwsza część: 1 grupa włoska i 1
grupa portugalska w okresie między 30 stycznia 2017 r. a wrześniem 2017 r. Druga część 1
grupa włoska i 2 portugalskie do kwietnia 2018 roku.
Szczegółowy terminarz zajęć zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy z wykonawcą i
będzie stanowił załącznik do tej umowy.

4. Opis wymagań dot. Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pedagogiczne oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
5.1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim,
napisaną na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
5.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego
tytułu względem Zamawiającego.
5.3. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony załącznik nr 1 pt. „Oferta”
b) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie
c) program szkolenia zawierający w szczególności: nazwę i zakres szkolenia; czas trwania
i sposób organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele
szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych; treści szkolenia w zakresie
poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów
dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów szkolenia.
5.4. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
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6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty proszę przesłać na adres : ZSP nr 3, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Lp.

Kryteria oceny ofert

Znaczenie w %

1.

Koszt przeszkolenia jednej osoby

80

2.

Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia

20

W trakcie analizy ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy
dokonywaniu oceny.
8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę,
którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Wykonawca, ten zobowiązany będzie
do dostarczenia przed podpisaniem umowy propozycji harmonogramu zgodnie z podanym
terminem przeprowadzenia kursu.
Uwaga:
W przypadku, jeśli Państwa szkoła językowa nie może zrealizować oferty zgodnie
z zapotrzebowaniem prosimy również o odpowiedź negatywną.
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Załącznik nr 1 - wzór

Oferta

Dotyczy przeprowadzenia kursu języka włoskiego i portugalskiego. Oferujemy
wykonanie całego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym za
kwotę:
Wartość brutto zamówienia …………………………………….zł /słownie/......………………
…………………………………………………………………………………………………...
Wartość brutto zamówienia w przeliczeniu na jedną godzinę dydaktyczną
kursu........................zł /słowie/....................................................................................................
Wartość brutto uwzględnia należne podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT
w kwocie …………………………………………………………..zł /słownie/………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Ponadto oświadczam, że:
-

Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń;

-

Uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w opisie przedmiotu
zamówienia;

-

Akceptujemy warunki określone we wzorze i załącznikach. W przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych
a także w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

-

Termin wymagania płatności za realizację przedmiotu zamówienia ustalam przelewem
(w złotych – PLN) na 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

-

W załączeniu przedstawiamy ramowy program szkolenia – 50 godzin

Dane Wykonawcy: ………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......

………………………………….
(data)

…………………………………….
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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