Wygenerowano: 2020-09-14 08:00

Strona 1 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Droga do przemiany

Ogłoszenie
Numer

Id

2020-477-5033

5033

Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.01.01-10-0001/19 - Droga do przemiany

Tytuł

Droga do przemiany
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy
Wzór umowy zawierający określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 3. Załącznikiem do umowy jest umowa powierzenia
danych.

Załączniki
1. załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
2. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
3. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
4. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
5. zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-09-14

2020-09-14

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2020-09-23 14:00:00

2020-09
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy
MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY
SPOŁECZNEJ W PABIANICACH
Zamkowa 16
95-200 Pabianice
NIP: 7311962756

Osoby do kontaktu
Mirosław Kołodziejczyk
tel.: 501-714--357
e-mail: remikol@op.pl
Małgorzata Borowiec - Mondzielewska
tel.: 602-785-197
e-mail: junior@mcps.pabianice.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Realizacja usługi obejmującej prowadzenie szkolenia w zakres
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe
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Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej prowadzenie szkolenia w zakresie
kursu ECDL BASE, składającego się z 4 modułów (moduł 1 – podstawy pracy z komputerem, moduł
2 – podstawy pracy w sieci, moduł 3 – przetwarzanie tekstów, moduł 4 – arkusze kalkulacyjne) i
kończącego się egzaminem ECDL BASE dla minimum 13 - maksymalnie 15 uczestników projektu
„Droga do przemiany” współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet
IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie realizacji usługi został
zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

łódzkie

Powiat

Gmina

pabianicki

Pabianice

Miejscowość
Pabianice

Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji

Koniec realizacji

2020-09-25

2020-10-31

Czy występuje płatność częściowa
NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem minimum jedną osobą posiadającą kwaliﬁkacje potwierdzone certyﬁkatem ECDL BASE
i/lub certyﬁkatem egzaminatora ECDL. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postepowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – w formularzu oferty należy podać dane (Imię i
Nazwisko) osoby dysponującej w/w kwaliﬁkacjami, a do oferty należy dołączyć stosowny dokument
potwierdzający nabycie kwaliﬁkacji, o których jest mowa w warunku.

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
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Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Do oferty (formularza oferty) winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane
w zapytaniu ofertowym, tj.;
a) oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.
b) dokumenty potwierdzające iż wskazana w formularzu oferty osoba dysponuje certyﬁkatem ECDL
BASE i/lub certyﬁkatem egzaminatora ECDL.
Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze,
muszą być podpisane przez Wykonawcę w taki sposób aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis
może być uzupełniony pieczątką).
Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę.
Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone
proporcjonalnie.

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Doświadczenie
Opis kryterium:
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty (20 punktów) dla Wykonawcy, dysponującego w ostatnich 5 latach
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przez osobę wskazaną do realizacji szkoleń doświadczeniem w realizacji szkoleń dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym według wskazań opisanych w zapytaniu.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-09-14 - data opublikowania
-> 2020-09-23 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2020-09-25 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja
usługi obejmującej prowadzenie szkolenia w zakresie kursu ...

-> 2020-10-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja
usługi obejmującej prowadzenie szkolenia w zakresie kursu ...

