Zamawiający
Społeczna Akademia Nauk
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
NIP 727-105-62-20, REGON 470985279,

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania
cenowego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracam się
z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego usługę
przeprowadzenia egzaminów weryfikujących kompetencje z zakresu „Metoda projektów w pracy
dydaktycznej nauczyciela” i przygotowanie do
wydania certyfikatów potwierdzających
posiadane kompetencje dla około 80-100 uczestników projektu według standardu VCC
(Vocational Competence Certificate).
Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Program „teaching and learning centre” dla
nauczycieli akademickich Społecznej Akademii Nauk” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i regionu. Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.
W załączeniu przekazuję Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami
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…..……………………………… (czytelny podpis)
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Otrzymałem dnia ....................................

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Społeczna Akademia Nauk
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza9
NIP 727-105-62-20, REGON 470985279,
Tel. 42 664-66-76
e-mail: mkielbasinski@spoleczna.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU I TERMIN REALZIACJI ZAMÓWIENIA
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Wsparcie obejmuje:
Przeprowadzenie egzaminów weryfikujących posiadane kompetencje po 30-godzinnym szkoleniu
pn. „Metoda projektów w pracy dydaktycznej nauczyciela”, którego celem jest nabycie
kompetencji z zakresu wykonywania zadań projektowych w prowadzonym procesie dydaktycznym i
przygotowanie do wydania certyfikatów potwierdzających kompetencje przez około 80-100
nauczycieli akademickich Społecznej Akademii Nauk.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) realizacji egzaminu z należytą starannością i rzetelnością wg standardu VCC (Vocational
Competence Certificate);
b) weryfikację kompetencji z zakresu zrealizowanego szkolenia pt. „Metoda projektów w
pracy dydaktycznej nauczyciela”, którego celem jest nabycie kompetencji z zakresu
wykonywania zadań projektowych w prowadzonym procesie dydaktycznym;
c) dostosowania terminów egzaminów certyfikujących do terminów realizacji poszczególnych
edycji szkoleń oraz harmonogramu egzaminów ustalonym przez Zamawiającego;
d) realizacji egzaminu teoretycznego i praktycznego potwierdzającego uzyskanie nabytych w
trakcie szkolenia kompetencji przez nauczycieli akademickich;
e) zapewnienia przygotowania do wydania certyfikatów VCC (Vocational Competence
Certificate) dla uczestników egzaminów, którzy pozytywnie przejdą proces egzaminowania
oraz suplementu z informacją o uzyskanych kompetencjach i wynikach egzaminu
teoretycznego i praktycznego wg. następujących kryteriów oceny: zaliczenie egzaminu
uzyskają osoby, które otrzymały minimum 55% punktów możliwych do uzyskania z
egzaminu teoretycznego oraz minimum 75% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu
praktycznego;
f) współpracy z koordynatorem projektu lub wskazaną przez niego osobą;
g) informowania w formie pisemnej lub elektronicznej o występujących problemach realizacji
przedmiotu zamówienia;
h) realizację egzaminów na terenie Łodzi, Warszawy, Kielc i innych wskazanych przez
Zamawiającego Wydziałów Zamiejscowych Społecznej Akademii Nauk w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminów weryfikujących
kompetencje z zakresu szkolenia „Metoda projektów w pracy dydaktycznej nauczyciela” i
przygotowanie do wydania certyfikatów potwierdzających posiadane kompetencje dla około 80100 pracowników akademickich Społecznej Akademii Nauk, według standardu VCC (Vocational
Competence Certificate), w projekcie pn. „Program „teaching and learning centre” dla nauczycieli
akademickich Społecznej Akademii Nauk”.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu, czasie i liczbie uczestników
planowanego egzaminu na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu
przewidzianym dla realizowanej edycji szkolenia;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego egzaminu bez podania
przyczyny;
- Zamawiający przedstawi Wykonawcy program realizowanego szkolenia, min. 7 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu.
Usługa wsparcia świadczona będzie dla: około 80-100 uczestników projektu pn. „Program „teaching
and learning centre” dla nauczycieli akademickich Społecznej Akademii Nauk”, nauczycieli
akademickich z Łodzi, Warszawy, Kielc i innych wskazanych przez Zamawiającego Wydziałów
Zamiejscowych Społecznej Akademii Nauk, uczestniczących w szkoleniu pt. „Metoda projektów w
pracy dydaktycznej nauczyciela”, który trwa 30 godzin dydaktycznych.
Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi nastąpi według ceny jednostkowej za jeden egzamin dla
jednego uczestnika projektu wskazanej w ofercie. Wskazana przez Zamawiającego liczba
egzaminów, a tym samym liczba uczestników do niego przystępująca może być przez
Zamawiającego zmieniona w zależności od realnej liczby nauczycieli akademickich uczestniczących
w szkoleniu pt. „Metoda projektów w pracy dydaktycznej nauczyciela”. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowanej części umowy.
Termin realizacji zamówienia: od września 2018r. do marca 2019r.
Miejsce realizacji zamówienia: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi i Wydział Zamiejscowy SAN w
Warszawie, Wydział Zamiejscowy SAN w Kielcach oraz inne wydziały zamiejscowe wskazane przez
Zamawiającego.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy
przedmiot zamówienia - posiada status Akademii Edukacyjnej oraz partnera
Egzaminacyjnego VCC;
b) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także potencjał techniczny
zapewniający prawidłową realizację zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
c) Wykonawca prowadzi/prowadził współpracę z uczelniami wyższymi,
2) W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji Wykonawca
składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt 1

Strona

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3) Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego
4) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY

6) Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Społeczna Akademia Nauk
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 w pokoju nr 403 do dnia 31 sierpnia 2018 do godz. 15.00
lub faksem na nr. 42 664 66 76 lub drogą elektroniczną na adres:
mkielbasinski@spoleczna.pl
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.

KRYTERIA OCENY OFERT
1) Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:
a) Cena brutto za przeprowadzenie egzaminu dla jednej osoby i przygotowanie do wydania
certyfikatu - 100 %
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny przyjmując
zasadę, iż 1% = 1 punkt.
Najwyższa liczbę punktów – 100 – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za
przeprowadzenie egzaminu dla jednej osoby i przygotowanie do wydania certyfikatu:
Cena brutto za 1 egzamin i przygotowanie
do wydania certyfikatu najtańszej z ofert

---------------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt.
Cena brutto za 1 egzamin i przygotowanie
do wydania certyfikatu oferty ocenianej

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
3) W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena obejmuje
wszelkie koszty jakie zobowiązany będzie ponieść Wykonawca i Zamawiający w związku
z zawarciem umowy (w tym składki na ubezpieczenie społeczne).
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY
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1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia, o terminie i miejscu
zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2) Brak odpowiedzi na ofertę oraz podjęcie negocjacji nie oznaczają przyjęcia oferty.
3) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
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7.

Załącznik nr 1
F O R M U L A R Z O F E R TOW Y
Przedmiot zamówienia:
Usługa przeprowadzenia egzaminów weryfikujących kompetencje z zakresu
szkolenia pt. „Metoda projektów w pracy dydaktycznej nauczyciela”, którego celem
jest nabycie kompetencji z zakresu wykonywania zadań projektowych w
prowadzonym procesie dydaktycznym i przygotowanie do wydania certyfikatów
potwierdzających posiadane kompetencje dla około 80-100 uczestników projektu .
„Program „teaching and learning centre” dla nauczycieli akademickich Społecznej
Akademii Nauk” według standardu VCC (Vocational Competence Certificate).
1.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Społeczna Akademia Nauk , 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
2.
Nazwa i adres Wykonawcy
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nr tel./faksu.................................................. e-mail ...............................................
NIP ...................................................
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Cena obejmuje wszelkie koszty jakie zobowiązany będzie ponieść Wykonawca
i Zamawiający w związku z zawarciem umowy.
4.
Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5.
Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją otrzymaną od Zamawiającego
i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
6.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7.
Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria:
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3.
Cena oferty :
cena brutto za jeden egzamin według standardu VCC (Vocational Competence
Certificate) ….…………….zł (słownie:……………………………………………….zł)

.........................................................
podpis Wykonawcy
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...................................
miejscowość i data
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8.

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy
przedmiot zamówienia tj. posiadam status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera
Egzaminacyjnego VCC;
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie a także potencjał techniczny
zapewniający prawidłową realizację zamówienia oraz dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
- prowadziłem/prowadzę współpracę z uczelniami wyższymi.
Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

