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 kursu nurkowania dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
w Społecznej Akademii Nauk Filia w Kielcach w ramach projektu: „Zintegrowany Program
Rozwoju SAN - nowa jakość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
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W załączeniu przekazuję Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami.
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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 REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu nurkowania dla
studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk
Filia w Kielcach w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
2.1. Wsparcie obejmuje:
Przeprowadzenie kursu nurkowania dla studentów ma na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej
i umiejętności praktycznych w zakresie swobodnego nurkowania do głębokości 20 metrów.
2.2. Usługa wsparcia świadczona będzie dla: studentów z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
w Społecznej Akademii Nauk Filia w Kielcach biorących udział w projekcie „Zintegrowany
Program Rozwoju SAN-nowa jakość”.
2.3. Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi nastąpi według ceny jednostkowej dla jednego
uczestnika za przeprowadzenie kursu nurkowania.
Cena usługi obejmuje:
 Kurs nurkowania trwający łącznie 48 godzin, kończący się uzyskaniem przez studenta
certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje:
 rozpoznawanie podstawowego sprzętu nurkowego,
 przygotowanie niezbędnego sprzętu nurkowego,
 identyfikacja podstawowych technik nurkowania,
 nurkowanie swobodne do głębokości 20 metrów,
 weryfikacja wiedzy i umiejętności na podstawie testów oraz wykonania procesu
swobodnego nurkowania do głębokości 20 metrów,
 przeprowadzenie karty obserwacji każdego uczestnika kursu,
 porównanie wyników każdego studenta/uczestnika kursu z przyjętymi warunkami
zaliczenia (55% egz. teoretyczny i 75% egz. praktyczny).
2.4. Liczba uczestników kursu: 20 studentów.
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Termin realizacji zamówienia: do 14.02.2022r.
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
posiadania potencjału technicznego i organizacyjnego do realizacji zamówienia.
3.2. O udziale zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej sformułowane
warunki dotyczące posiadania doświadczenia zawodowego i umiejętności przekazywania wiedzy.
3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał minimum 3 lata doświadczenia
zawodowego związanego z prowadzonymi kursami, doświadczenie zawodowe jest obligatoryjne.
3.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne uprawnienia umożliwiające
przeprowadzenie ww. kursu – obligatoryjnie.
3.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził/zlecił przeprowadzenie badania
lekarskiego skutkującego wydaniem zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego lub
niedopuszczającego do uczestnictwa w szkoleniu.
3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca objął uczestników kursu ubezpieczeniem
podwyższonego ryzyka podczas realizacji kursu.
3.7. Powyższe warunki zawarte są w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY
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.
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
Filia w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce w pokoju nr 208 do dnia 14 lutego
2020r. do godz. 15.00 lub drogą elektroniczną rharabin@san.edu.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.

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największa liczbą punktów.

Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, www.spoleczna.pl
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju SAN-nowa jakość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 20 os. najtańszej z ofert
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 20 os. oferty ocenianej

3

6. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:
a) cena brutto za wykonanie usługi.
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem
poniższych zasad:
Punkty za kryterium: cena oferty brutto za wykonanie usługi – 100 pkt.
Najwyższą liczbę punktów – 100 – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za
wykonanie usługi, a każda następna według następującego wzoru:

2)
3)
4)
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1)

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia, o terminie
i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
Brak odpowiedzi na ofertę oraz podjęcie negocjacji nie oznaczają przyjęcia oferty;
Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków Zamówienia przez Wykonawcę;
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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Załącznik nr 1
F O R M U L A R Z O F E RT O W Y
Przedmiot zamówienia:
usługa przeprowadzenia kursu nurkowania dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo
wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk
Filia w Kielcach w ramach projektu:
„Zintegrowany Program Rozwoju SAN-nowa jakość”.
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 ...................................................
Cena oferty :
a) cena netto za 1 osobę ……………………zł / cena brutto za jedną
osobę………………………………………...zł.
b) łączny koszt kursu dla 20 studentów netto ……………………..zł / łączny koszt kursu dla
20 studentów……………………zł (słownie:……………………………………….zł);
4. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w związku z zawarciem umowy.
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.
Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
8. Wykonawca oświadcza, że spełnia następujące wymagania:
- posiada potencjał techniczny i organizacyjny do realizacji zamówienia,
- posiada doświadczenie zawodowego i umiejętności przekazywania wiedzy,
- posiada minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z realizacją kursów
nurkowania,
- posiada stosowne uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie kursu nurkowania,
- przeprowadzi/zleci przeprowadzenie badania lekarskiego skutkującego wydaniem
zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego lub niedopuszczającego do uczestnictwa w kursie,
- obejmie uczestników kursu ubezpieczeniem podwyższonego ryzyka podczas realizacji
szkolenia.

.........................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)
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3.

