„Na lepszy Start – ECDL Start dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia informatycznego z zakresu ECDL Start

Gdańsk, 01.04.2013 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia informatycznego z zakresu
ECDL Start w ramach „Na lepszy Start - ECDL Start dla pielęgniarek/pielęgniarzy
i położnych” nr WND-POKL.09.06.02-22-113/12

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń
informatycznych realizowanych w ramach projektu „Na lepszy Start - ECDL Start dla
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych” w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi
szkoleniowej Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Start - ECDL Start
zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 20 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00 zgodnie
z załączonymi dokumentami na adres Biura Projektu: biuro@sqlmed.eu

ZAPYTANIE
OFERTOWE
DOTYCZĄCE
INFORMATYCZNYCH 2/Na lepszy Start/2013

USŁUGI

SZKOLEŃ

I. Zamawiający
SqlMed s. c. Wojciech Bladowski, Hanna Olech, Tomasz Kołodziejczak
80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 24
tel.: (58) 320-06-80
e-mail: biuro@sqlmed.eu
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem
zamówienia
jest
przeprowadzenie
usługi
szkoleniowej
w zakresie przygotowującym do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych Start (ECDL Start) dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Na
lepszy Start - ECDL Start dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych”, tj. osób
w wieku 25-64 lat, zatrudnionych w administracji publicznej na stanowisku
pielęgniarskim (na podstawie umowy o pracę lub um. cywilno-prawnej),
z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego obszary słabe strukturalnie.

2. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 80500000=9 Usługi
szkoleniowe.
3. Szkolenia prowadzone będą w woj. Pomorskim w następujących miejscowościach:
Chojnice, Człuchów, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Prabuty, Puck, Sztum,
Wejherowo, Miastko w salach szkoleniowych wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wskazana cena musi zawierać: wynagrodzenie brutto trenera za 1h pracy.
Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej - wzory
dokumentów dostarczy Zamawiający.
5. Godzina dydaktyczna liczy 45 minut.
6. Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert
z zachowaniem zasady konkurencyjności.
III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2013 roku do grudnia 2014 r.
Terminy edycji szkoleniowych dla poszczególnych grup zostaną ustalone przez
Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w terminie nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem edycji w formie pisemnego zlecenia.
IV. Termin złożenia oferty
Termin złożenia oferty upływa dnia 20 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00. Podpisaną ofertę
należy przesłać faxem na numer +48 58 524-19-80 na adres mailowy: biuro@sqlmed.eu.
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty Oferentów spełniających warunki określone
w zapytaniu ofertowym oraz dokona ich oceny w oparciu o następujące kryteria:
• Cena za 1 godzinę dydaktyczną brutto w zł - 20 % (20 pkt)
• Wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć - 80 % (80 pkt)
1. Cena ofertowa – waga 20%:
C – liczba punktów za cenę = najniższa oferowana cena brutto za godzinę dydaktyczną / cena
oferty badanej brutto za godzinę dydaktyczną x 20
2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe – waga 80%.
W procesie oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria:
Lp.
1.

2.

3.

Max Suma
pky

Kryterium

Waga (kryterium %)

Max liczba (pkt)

Wykształcenie kierunkowe: studia
magisterskie w zakresie:
Informatyka (spełnione: 20 pkt,
brak: 0 pkt)

20

20

Doświadczenie zawodowe na
stanowiskach związanych z
obsługą informatyczną firmy lub
podobne (spełnione: 10 pkt, brak: 0 pkt.)

10

10

20

20

Doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń w projekcie w ramach
POKL z zakresu obsługi
komputera i/lub programów
komputerowych – min 200 h
(spełnione: 20 pkt, brak: 0 pkt)

50

D – liczba punktów za wykształcenie i doświadczenie = uzyskana liczba punktów x 80 max
liczba punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
stanowiącą sumę podanych wyżej kryteriów. Razem: 1 + 2 (C+D).
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Edycja szkoleniowa ECDL Start ma zawierać 60 godzin lekcyjnych przypadających na
jednego uczestnika.
2. Ilość uczestników w grupie szkoleniowej wynosi max. 11 osób.
3. Program szkolenia musi być oparty przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych
z użyciem komputera oraz na zajęciach teoretycznych – wykładach i przygotowywać
uczestników do przystąpienia do egzaminu ECDL Start i uzyskania certyfikatu.
4. Szkolenie należy zrealizować w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w weekendy
zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.
5. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone z trenerem. Nie dopuszcza się prowadzenia
zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do składania ofert zapraszamy:
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem wykonywania przez
nie zadań wynikających z zawartej umowy osobiście.
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
Do formularza oferty załączyć należy:
- oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym –
Załącznik nr 2.
- CV.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
1. Oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawiadomieni
o wyborze.
2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie
będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie składania
ofert, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę, albo jeśli podmiot składający ofertę nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania
w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego.

