Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2017 r na
przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 16
uczestników projektu pn.”Mogę Więcej-poszerzenie
oferty aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników
WTZ Klika”
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 07-03-2017
Nazwa zamawiającego
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”
Numer ogłoszenia
03/02/2017
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 07.03.2017 r.
do godziny 15:00:00 w formie pisemnej na adres: Katolickie Stowarzyszenie osób
Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika’ 31-207 Kraków ul. Siemaszki 31 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: Oferta na wybór dostawcy szkoleń zawodowych– projekt „MOGĘ WIĘCEJ”
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jan Swaryczewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
124165305
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 16 osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym, uczestników Projektu pn.”Mogę Więcej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .
Przewidziano zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 16 uczestników
projektu „Mogę Więcej” w wymiarze średnio 150 h kursu dla każdego uczestnika projektu/.
Ze względu na indywidualne podejście do każdego z uczestników poprzez określenie jego ścieżki w
trakcie trwania projektu, na etapie szacowania ceny nie jest możliwe określenie konkretnego typu
szkolenia .
Tematyka tych szkoleń zawodowych będzie zróżnicowana i uzależniona od zdiagnozowanych
potrzeb każdego uczestnika np. sprzedaż on-line, techniki sprzedaży, telemarketing, obsługa
specjalistycznych programów komputerowych, obsługa kasy fiskalnej ,pozyskiwanie funduszy na
działalność statutową organizacji itp. Termin realizacji: marzec 2017 – wrzesień 2018
Szkolenia prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych
odpowiednim dokumentem (zakończone walidacją).
Szkolenia powinny być realizowane w sposób zapewniający odpowiednią jakość wsparcia.
1.szkolenie kurs powinno być dopasowane do poziomu uczestników–zbadanie wyjściowego
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poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia/kursu i dostosowanie do nich programu
szkoleniowego oraz wykorzystanych metod nauczania,
2. program szkoleniowy/kursu powinien zostać opisany w języku efektów uczenia się,
3. oferowane przez realizatora materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy)
są wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie, dokumentacja szkolenia/kursu musi
obejmować: raporty podsumowujące ,ocenę efektów uczenia się, program szkolenia/kursu (tematy
zajęć, harmonogram zajęć - w tym wymiar godzinowy, metody szkolenia), materiały szkoleniowe,
dzienniki obecności, dzienniki
zajęć, protokół z egzaminów, testów, ankiet, kopii zaświadczeń wydanych uczestnikom
szkolenia/kursu, lub ewidencji wydanych zaświadczeń.
5. kadra szkoleniowa powinna posiadać kompetencje społeczne i metodyczne związane z
kształceniem osób, jak również doświadczenie
zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do tematycznego prowadzenia szkoleń,
6. szkolenia/kursy powinny odbywać się w warunkach zapewniających komfort uczenia się tj. sale
spełniają warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej, ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
7. w przypadku szkoleń/kursów, w których jest to wymagane, realizator szkolenia powinien posiadać
aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe
Miejsce realizacji zamówienia
Kraków-Nowa Huta
Cel zamówienia
Wybranie Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie szkoleń
zawodowych w projekcie "Mogę Więcej"
Przedmiot zamówienia
Kod CPV
80500000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi szkoleniowe
Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia :
marzec 2017 - grudzień 2017 kursy zawodowe dla 12 uczestników projektu
styczeń 2018 - wrzesień 2018 kursy zawodowe dla 4 uczestników projektu
Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Warunki udziału w postepowaniu.
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz posiadają
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) i
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Certyfikat Jakości Usług dotyczący wdrożenia oraz stosowania systemu zarządzania zgodny z normą
PN-EN ISO9001:2009
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Zamawiający dokonuje oceny spełnienia tego warunku na
podstawie, przedstawionego przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wpis oraz posiadane
certyfikaty
Wiedza i doświadczenie
b) Posiadają potencjał i doświadczenie, (tj. min. 3 letnie doświadczenie w organizacji szkoleń
zawodowych stanowiących przedmiot umowy oraz kadrę z wykształceniem wyższym/zawodowe lub
inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające prowadzenie danego szkolenia. Kadra musi posiadać
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz kompetencje społeczne i metodyczne związane z
kształceniem osób niepełnosprawnych lub doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju kształceniu.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Zamawiający dokonuje oceny spełnienia tego warunku na
podstawie oświadczenia Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu kadry szkoleniowej (Załącznik
nr 2).
Doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń zawodowych będących przedmiotem
niniejszego postepowania oraz szkolenia osób niepełnosprawnych weryfikowane będzie na
podstawie oświadczenia Wykonawcy o przeprowadzonych szkoleniach(Załącznik nr 2) oraz
szkoleniach zawodowych dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 3).
Potencjał techniczny
c)Wykonawca posiadają potencjał organizacyjny - techniczny (obejmuje: m.in. sale szkoleniowe i
egzaminacyjne, nie stanowiące barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Zamawiający dokonuje oceny spełnienia tego warunku na
podstawie oświadczenia Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 2).
.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego:
a) Załącznik 1 Formularz ofertowy.
b) Załącznik 2 Wykaz posiadanego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń zawodowych.
c) Załącznik 3 Wykaz posiadanego doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń dla osób
niepełnosprawnych
Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
Do oferty należy przedłożyć także wszystkie dokumenty zawarte w opisie warunków udziału w
postępowaniu .
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o
następujące kryteria:
1.C- Cena ofertowa brutto w zł – 70% (70 punktów). Oferent, który poda najniższą cenę ofertową
otrzyma 70 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru:
Liczba punktów badanej oferty = (cena ofertowa najniższej oferty/cena ofertowa badanej oferty) x 70
Zamawiający zastrzega, iż oferta, której cena będzie wyższa niż środki przeznaczone na realizację
usługi nie będzie rozpatrywana.
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
2.D - Doświadczenie w organizacji szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych stanowiących
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przedmiot umowy na przestrzeni 3 lat poprzedzających złożenie oferty - 10% (maksymalnie
możliwych do uzyskania 10,00 pkt),
Sposób przyznawania punktacji:
a) min 2 referencje lub zaświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach- 10% (10pkt)
b) min 1 referencja lub zaświadczenie o przeprowadzonych szkoleniach 5% (5pkt)
c)brak referencji lub zaświadczenia 0 % (0pkt)
3. L- Przeprowadzenie przez Wykonawcę usługi w salach szkoleniowych na terenie Krakowa,
Nowej –Huty. Działania projektowe Zamawiającego są realizowane głównie w Nowej Hucie. Taka
lokalizacja usługi/ przy prawie 100 % uczestnictwie w tych szkoleniach osób niepełnosprawnych ze
znacznym stopniem niepełnosprawności / zapewnia Zamawiającemu realizację specjalistycznej
opieki nad niepełnosprawnymi uczestnikami oraz. optymalizuje koszty ich transportu.
Sposób przyznawania punktacji: Zamawiający będzie przyznawał punkty za lokalizację szkolenia :
a)lokalizacja poza Nową-Hutą - 0% (0pkt)
b) lokalizacja szkolenia w Nowej Hucie 20% (20 pkt)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
W = C + D+ L
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (W).

Wykluczenia
Wykonawcy, którzy są związani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo podlegają wykluczeniu.
Zamawiający

Nazwa
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”

Adres
Stolarska 12
31-043 Kraków

Numer telefonu
124165305
NIP
6762279392

Tytuł projektu
Mogę Więcej – Poszerzenie Oferty i Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Uczestników WTZ
„KLIKA”
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Numer projektu
RPMP.09.01.02-12-0136/16-00
Unieważnienie postepowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
Finasowanie
Zamówienie jest realizowana w ramach projektu pn. „Mogę Więcej” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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