Gościeradów, dnia 03.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

ERKADO Zbigniew Kozłowski
Siedziba: Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
Adres zakładu: Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
NIP 8651182963
REGON 830088541
Tel./fax +48 (15) 838 10 57, +48 (15) 838 18 84
Adres strony internetowej: www.erkado.pl

§ 2. Postanowienia ogólne:

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradowie, Gościeradów Folwark Osiedle POM
8, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie szkolenia w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci
wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia CIMA CFO.
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej
zasady konkurencyjności.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi szkoleniowej, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z CIMA CFO.

Branża w jakiej działa Zamawiający:
1) Stolarstwo
2. Szczegółowy zakres zamówienia:
Szkoleniem zostanie objęta 1 osoba.
Szkolenie powinno być zaplanowane na 56 godzin szkoleniowych.
2.1. Analiza strategiczna
2.2. Opcje strategiczne
2.3. Mierniki rozwoju
2.4. Strategia informacyjna i technologie
2.5. Zarządzanie zmianą

§ 4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: od grudzień 2018 do maj 2019
2. Szczegółowy termin szkoleń zostanie ustalony przez Zamawiającego w konsultacji z wybranym
Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jak i
ustalonych terminów. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym w niniejszym
postępowaniu Wykonawcą.

§ 5. Miejsce realizacji zamówienia:

1. Miejsce realizacji zamówienia: zakład Zamawiającego: Gościeradów Folwark Osiedle POM 8,
23-275 Gościeradów lub dowolna lokalizacja w Polsce.

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Powiązania kapitałowe lub osobowe: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez
podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:

▪ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
▪ posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
▪ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
▪ pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

§ 7. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej na adres poczty
elektronicznej t.prucnal@erkado.pl lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. Oferty są
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania.
4. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych
na uprzednio przygotowaną treść oferty.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym
tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana).

7. Zaleca się aby oferta została spięta (zszyta, zbindowana) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowania i zawarcia umowy warunkowej w sprawie realizacji zamówienia. Oferta powinna
być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument
pełnomocnictwa.
9. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
10.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy warunkowej w sprawie realizacji
przedmiotowego zamówienia, okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

§ 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą
elektroniczną lub tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego:
ERKADO Zbigniew Kozłowski
Gościeradów Folwark Osiedle POM 8,
23-275 Gościeradów
Lub mailowo: t.prucnal@erkado.pl
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usługi
szkoleniowej, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia CIMA CFO nie otwierać do dnia
13.12.2018r. o godz.09:00”.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 12.12.2018r. o godz. 24:00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom.
4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu
oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego
nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
5. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018r., o godz. 09:00,
w zakładzie Zamawiającego:
ERKADO Zbigniew Kozłowski
Gościeradów Folwark Osiedle POM 8,
23-275 Gościeradów
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Tomasz Prucnal 606 152 521.

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 9. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawcy ustalają cenę netto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia oraz po uwzględnieniu wszystkich opustów, rabatów, zniżek
itp. Tak ustaloną cenę Wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę Formularza ofertowego
(stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wykonawcy, jak
również kosztów materiałów dydaktycznych.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
4. Ceny w ofercie mogą być wyrażone w polskich złotych (PLN).
5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Ceną oferty jest całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.
§ 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Kryteria wyboru oferty i ich znacznie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie
oceniać oferty w poszczególnych kryteriach.
Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 100%
2. Sposób oceny ofert: Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców
niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia.
1) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I: Cena netto.: 100 %
– stosując poniższe zasady:
Poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:
najniższa oferowana cena netto
C= ------------------------------------------------x 100 pkt
cena oferty badanej netto

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację całości zamówienia w
przeliczeniu na jedną godzinę usługi szkoleniowej dla jednego pracownika.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, jeżeli nie
będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w
przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do
Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w
uzasadnionych przypadkach a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru
ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone
negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
§ 11. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
warunkowej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy warunkowej zawartej z wybranym Wykonawcą muszą
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
§ 12. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 1
Wykaz niezbędnych elementów w ofercie:

Harmonogram kursu:
Ilość godzin zegarowych:
Cena:
Miejsce kursu:
Program kursu:

