Dotyczy: Zakup usług edukacyjnych i/lub szkoleniowych tj. kursy i szkolenia mające na celu podwyższenie
kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy zatrudnionych u
Zamawiającego w ramach projektu: RPWP.08.01.01-30-0220/17 „Większa dostępność akademii umysłu dla
najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow”.
Kalisz, 07.11.2018 r.

Zapytanie cenowe nr 1/2018
Projekt pt. „Większa dostępność akademii umysłu dla najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym
Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1
Edukacja przedszkolna.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa Zamawiającego: MACIEJ JAKUBEK EKOMA prowadzący niepubliczną placówkę wychowania
przedszkolnego pod nazwą „Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow”
Adres Zamawiającego: ul. Jana Długosza 15, 17, 62-800 Kalisz
tel. 62 501 60 09, adres e-mail: sekretariat@rainbow.kalisz.pl
NIP: 6181847570 REGON: 301965747
II.

TRYB POSTĘPOWANIA:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19
lipca 2017 r.), bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane w ramach projektu pt. „Większa
dostępność akademii umysłu dla najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu
„Rainbow” i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej 8 Edukacja Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców.
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
A. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMÓWIENIU

a.
b.

Kategoria zamówienia: usługi
Wspólny Słownik Zamówień:
Kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych i/lub szkoleniowych tj. kursy i/lub szkolenia
mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej
pracy zatrudnionych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego (OWP) prowadzonym przez Zamawiającego
- Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow” w ramach dwóch nowoutworzonych grup
przedszkolnych dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat w projekcie „Większa dostępność akademii umysłu dla
najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow”.

Celem projektu „Większa dostępność akademii umysłu dla najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym
Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow” jest wzmocnienie systemu edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans
edukacyjnych w gminie miasta Kalisz poprzez m.in. objęcie 5 nauczycieli OWP Zamawiającego dodatkowymi
kursami/szkoleniami doskonalącymi kwalifikacje zawodowe do 31.08.2019 r. Wsparcie nauczycieli przyczyni się
do zapewnienia dostępu do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dzieciom najmłodszym, dostosowanej do
indywidualnych/ specjalnych potrzeb, kształcącej kompetencje kluczowe i wyrównującej szanse edukacyjne.
Celem ogólnym kursów i/lub szkoleń jest zwiększenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy w odniesieniu do danej tematyki
kursu i/lub szkolenia niezbędnych do:
- pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- współpracy nauczycieli z rodzicami/opiekunami dzieci,
- radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji i postaw kluczowych
niezbędnych na rynku pracy.
Uzyskane efekty kształcenia potwierdzone zostaną wydaniem dokumentu potwierdzającego nabycie/
uzupełnienie kwalifikacji i/lub kompetencji np. dyplomem/ certyfikatem/ zaświadczeniem ukończenia kursu/
szkolenia prezentującym nabyte efekty kształcenia.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli będzie związane z trzema głównymi obszarami pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym tj.
1) pedagogika specjalna
2) diagnoza stanu rozwoju dzieci, problemów rozwojowych i adaptacyjnych w celu wyrównania ich szans
edukacyjnych,
3) zastosowanie nowoczesnych form dydaktyki i nauczania kompetencji, postaw kluczowych na rynku pracy.
Powyższe umożliwi uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie:
- prowadzenia obserwacji diagnostycznej dziecka,
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- prowadzenia zajęć dydaktycznych ukierunkowanych na niwelowanie zdiagnozowanych wad/ deficytów
rozwojowych,
- nabycia umiejętności pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami/ deficytami, o różnym poziomie sprawności i
rozwoju intelektualnego
- nabycia umiejętności pracy z dziećmi z zastosowaniem różnych metod/ technik nauczania,
- rozwoju stosowanych metod dydaktycznych ukierunkowanych na zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
- współpracy z rodzicami.
Łączna liczba TEMATÓW szkoleń/ kursów planowanych do realizacji w projekcie wynosi: 26
Łączna planowana liczba osób uczestniczących w planowanych do realizacji w projekcie 26 TEMATACH
szkoleń i/lub kursów: 5
Planowana liczba osób uczestniczących w 1 kursie/szkoleniu z danej tematyki: 3
W każdym szkoleniu/ kursie będzie uczestniczyć po 3 osoby spośród 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego
zatrudnionych u Zamawiającego naprzemiennie w zależności od dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i
potrzeb rozwojowych grup przedszkolnych.
Termin realizacji całego zamówienia: listopad 2018 do sierpień 2019
Miejsce realizacji zamówienia: w odległości nie większej niż 130 km od miasta Kalisz
Ww. specjalistyczne kursy i/lub szkolenia będą zróżnicowane tematycznie w związku z tym każdy temat
będzie stanowił odrębną część zamówienia – rozeznania rynku.
B. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Przedmiotem wyceny jest zakup/ przeprowadzenie niżej wymienionych specjalistycznych szkoleń/kursów
doskonalących kwalifikacje zawodowe każdorazowo dla 3 nauczycieli zatrudnionych w Anglojęzycznym
Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow”.
OBSZAR PRACY Z DZIEĆMI:
PEDAGOGIKA SPECJALNA

Minimalna
liczba godzin
dydaktycznych

Liczba
uczestników

Część 1

Autyzm - diagnoza i terapia w przedszkolu

5

3

Część 2

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w przedszkolu

5

3

Część 3

Praca z dzieckiem z FAS w przedszkolu

5

3

Część 4

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem i/lub upośledzeniem umysłowym

45

3
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Część 5

Dziecko z epilepsją w przedszkolu

5

3

Część 6

Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) dzieci

5

3

Minimalna
liczba godzin
dydaktycznych

Liczba
uczestników

OBSZAR PRACY Z DZIEĆMI:
DIAGNOZA STANU ROZWOJU DZIECI, PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH
ADAPTACYJNYCH W CELU WYRÓWNANIA ICH SZANS EDUKACYJNYCH

I

Część 7

Terapia dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej z wykorzystaniem
metody Verbo-Tonalnej

15

3

Część 8

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu

5

3

Część 9

Deficyt uwagi w uczeniu się - analiza problemów rozwojowych i
adaptacyjnych

5

3

Część 10

Praca z dzieckiem z zespołem pobudzenia psychoruchowego w przedszkolu

5

3

Część 11

Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym w przedszkolu

5

3

Część 12

Dziecko z symptomami autyzmu w przedszkolu - analiza problemów
rozwojowych i adaptacyjnych

5

3

Część 13

Dziecko zdolne - analiza problemów rozwojowych i adaptacyjnych

5

3

Część 14

Zaburzenia emocjonalne- analiza problemów rozwojowych i adaptacyjnych

5

3

Część 15

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu

10

3

Minimalna
liczba godzin
dydaktycznych

Liczba
uczestników

100

3

OBSZAR PRACY Z DZIEĆMI:
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH FORM DYDAKTYKI
KOMPETENCJI, POSTAW KLUCZOWYCH NA RYNKU PRACY

I

NAUCZANIA

Część 16

Glottodydaktyka w przedszkolu

Część 17

Bajkoterapia i jej wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

6

3

Część 18

Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym - czytanie globalne

6

3

Część 19

Rozwój wartości wychowawczych w przedszkolu poprzez zajęcia teatralne

5

3

Część 20

Zajęcia teatralne w przedszkolu

5

3

Część 21

Zabawy i ćwiczenia kinezjologiczne w pracy w przedszkolu

5

3

Część 22

Muzykoterapia w przedszkolu

5

3

Część 23

Budowa relacji społecznych według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne

5

3

Część 24

Matematyka dla przedszkolaka wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

5

3
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Część 25

Rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym według metodą
Dobrego Startu

5

3

Część 26

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

15

3

Przez godzinę lekcyjną (dydaktyczną) rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Rezultaty (cele) poszczególnych tematów szkoleń/ kursów znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego
rozeznania rynku.
Kształcenie odbywać się będzie poza miejscem i i godzinami pracy uczestników. Zajęcia mogą być prowadzone
w dni robocze i/lub weekendy. Zajęcia będą prowadzone pomiędzy 8.00 - 20.00 w łącznym wymiarze nie więcej
niż 8 godzin lekcyjnych dziennie.
Termin realizacji szkoleń /kursów: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.08.2019 r.
Łączna planowana liczba miejsc na szkoleniach/ kursach do zakupu przez Zamawiającego: 78 (26
tematów po 3 osoby)
Szczegółowy harmonogram realizacji kursów/ szkoleń zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawców.
Miejsce realizacji szkoleń/ kursów: w odległości nie większej niż 130 km od miasta Kalisz
Miejsce realizacji zajęć wskazuje Wykonawca podając dokładny adres w ofercie.
Forma zajęć:
Szkolenie/ kurs powinien być realizowany w formie stacjonarnej.
Materiały szkoleniowe dla uczestników: obszerność materiałów uzależniona od tematyki szkolenia/ kursu i
jego długości, materiały zapewnia Wykonawca.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych:
Dyplom/ certyfikat/ zaświadczenie ukończenia kursu/ szkolenia według wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017
poz.1632) prezentujące nabyte efekty kształcenia.
Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia należy:
1. przeprowadzenie zajęć w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie, w tym informowanie
Zamawiającego o nieobecnościach uczestników zagrażających zakończeniu udziału w szkoleniu/ kursie,
2. opracowanie materiałów szkoleniowych w formie skryptu/ prezentacji, itp. wspomagających kształcenie
zawierających treści bezpośrednio związane z tematyką kursu/ szkolenia i przekazanie ich nieodpłatnie
uczestnikom/czkom,
3. zapewnienie kadry dydaktycznej trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie, spełniającej określone normy kwalifikacji (jeżeli dotyczy) do przeprowadzenia danego
kursu/ szkolenia,
4. zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych w celu realizacji zajęć, spełniających wymagania w
zakresie bhp, p.poż.,
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5.

zapewnienie niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć, w tym odpowiedniego sprzętu i zaplecza
technicznego, w razie potrzeby m.in. np. laptop, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, pomoce
dydaktyczne i inne akcesoria związane ze specyfiką kursu,
6. każdorazowego oznaczenia miejsca realizacji zajęć przed rozpoczęciem zajęć za pomocą materiałów
promocyjno – informacyjnych otrzymanych przez Zamawiającego, a także sprzątnięcie ww. materiałów po
zakończeniu zajęć,
7. przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia/ kursu kserokopii dokumentacji
szkoleniowej, tj.: dziennika zajęć, listy obecności, potwierdzenia otrzymania przez uczestników/czki
materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń/ dokumentów równoważnych oraz potwierdzenia
otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia/ dokumentu równoważnego, wydanych
zaświadczeń/ dokumentów równoważnych, testów sprawdzających wiedzę/ protokołu egzaminacyjnego
(jeśli dotyczy), innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
8. przestrzegania aktualnych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”,
9. wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) (tzw. RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
art.14 RODO, w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia
stanowiącego Załącznika nr 3 „Oświadczenie dot. RODO”.
10. przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji szkoleń/ kursów,
11. wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.
Zamawiający jest odpowiedzialny za:
1.
2.
3.
4.

IV.

uzgadnianie w trybie roboczym harmonogramu realizacji kursów/ szkoleń z wykonawcami;
akceptację wzorów dokumentacji szkoleniowej oraz innych dokumentów związanych z prawidłową
realizacją umowy;
informowanie Wykonawców o wszelkich wymogach stawianych przez wniosek o dofinansowanie projektu
lub obowiązujące Zamawiającego wytyczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia;
zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcom po prawidłowym, faktycznie zrealizowanym i rozliczonym
zamówieniu.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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−

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 „Formularz oferty”.
V.

ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań.
Rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbywać się będzie, po dokonaniu odbioru przedmiotu
zamówienia, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli stron protokołu odbioru oraz
po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonego rachunku lub faktury VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania
przez Zamawiającego rachunku lub faktury VAT.
Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu
wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych
realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności
Zamawiającego.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania cenowego. Informacja o zmianach w treści zapytania oraz o nowym terminie
składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Wydłużenie terminu
nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do momentu upublicznienia
modyfikacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podawania
przyczyny.

VI.
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Termin złożenia ofert: 15.11.2018 r. do godziny 09:00.
VII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
VIII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:
1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 2
do Zapytania cenowego. Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do
Zapytania: Oświadczenie dot. RODO.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części.
3. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy.
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4. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oszade@gmail.com
lub osobiście/kurierem/pocztą tradycyjną (decyduje data faktycznego wpływu) w formie pisemnej na
adres biura projektu: ul. Jana Długosza 17, 62-800 Kalisz.
5. Oferty niekompletne będą odrzucone.
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z
prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących stawek, z
uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili składania oferty.
8. W sprawach związanych z zapytaniem cenowym proszę kontaktować się z Zamawiającym:
Aleksandra Szade, tel. tel. 503486554 adres e-mail: oszade@gmail.com
IX.

KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Ocenie podlegają oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające
wymagania określone w zapytaniu cenowym.

2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia
oddzielnie poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny brutto.
I.

cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny
brutto w ramach każdej części zamówienia. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia
zgodnie z zapytaniem cenowym. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady
przyznawania punktów są następujące:
Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:
C1 = Cn / Co x 100 pkt
gdzie:
C1 – przyznane punkty w ramach kryterium cena danej ofercie
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co – cena oferty ocenianej
Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
zapytania.
Punkty przyznane za kryterium cena będą przypisane do Wykonawców. Maksymalna możliwa do uzyskania
liczba punktów wynosi 100.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod
uwagę liczbę lat doświadczenia w działalności szkoleniowo-edukacyjnej na rynku.
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UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie
bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet
projektu przewidziany na realizację usługi. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od
Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

X.

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA CENOWEGO:
−
−
−

Załącznik nr 1 – Rezultaty (cele) poszczególnych tematów szkoleń/ kursów
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. RODO.
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