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Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach PO KL
Przedmiot zamówienia: realizacja szkoleń na prawo jazdy kategorii B+E oraz C w ramach projektu „Szkolenia dla
przedsiębiorstw przemysłu konnego”
1. Zamawiający
Polski Związek Jeździecki
Ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa
2. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Organizacja kursów przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kat. B+E oraz C w ramach projektu „Szkolenia dla
przedsiębiorstw przemysłu konnego”.
W związku z powyższym wymagamy:
- przeprowadzenia w Zielonej Górze lub/i Gorzowie Wielkopolskim szkolenia dla 3 grup po 10 os. w każdej na prawo
jazdy kat. B+E oraz 2 grup po 10 os. w każdej na prawo jazdy kat. C;
- zapewnienie lunchu i 2 przerw kawowych dla wyżej wskazanych grup podczas zajęć teoretycznych zorganizowanych
przez Zleceniobiorcę w Zielonej Górze lub/i Gorzowie Wielkopolskim;
- zapewnienie badań lekarskich i egzaminów końcowych w WORD Zielona Góra lub WORD Gorzów Wielkopolski dla
kursantów
UWAGA: badania lekarskie i egzamin w WORD jest kosztem Zleceniobiorcy – zgodnie z założeniami projektu
kursanci nie ponoszą opłat z tym związanych.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wyżej wymienione zlecenia zarówno w Zielonej Górze, jak i Gorzowie
Wielkopolskim, w zależności od miejsca zamieszkania lub zatrudnienia uczestników projektu.
Terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną ustalone ze Zleceniobiorcą na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia danej
tury szkoleń, i uzależnione będą od przebiegu procesu rekrutacji, jednak planowane są wstępnie na okres maj 2013 luty 2014.
Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu lub odmówienia
podpisania umowy ze Zleceniobiorcą w przypadku zidentyfikowanych trudności we współpracy stanowiących zagrożenie
dla dobra projektu lub cen przewyższających założony budżet – w takim przypadku konkurs zostanie powtórzony.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo niewykorzystania całkowitej puli możliwej do zamówienia i będącej
przedmiotem konkursu lub zmiany proporcji szkolonych między prawem jazdy kat. B+E oraz C, w przypadku trudności /
zmienionych potrzeb organizacyjnych lub trudności z rekrutacją uczestników danych szkoleń.
Zleceniodawca NIE dopuszcza składania ofert cząstkowych.
Zleceniodawca DOPUSZCZA możliwość występowania oferentów w ramach konsorcjów i wykorzystywania
podwykonawców.
3. Termin realizacji zamówienia
Od 01.05.2013 - 28.02.2014
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4. Kryteria wyboru oferty:
Nazwa kryterium
1
Cena jednostkowa kursu na prawo jazdy kat. B+E
2
Cena jednostkowa kursu na prawo jazdy kat. C
3
Doświadczenie w realizacji szkoleń w ramach EFS
4
Wyniki zdawalności w okresie 01.07.2012-31.12.2012 na prawo jazdy kat. B+E
5
Wyniki zdawalności w okresie 01.07.2012-31.12.2012 na prawo jazdy kat. C

Waga
35%
35%
10%
10%
10%

Sposób oceny ofert:
Cena
An/Aof.b. x 35 pkt. = A gdzie:
An
- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Aof.b
- cena oferty badanej nieodrzuconej,
35 pkt.
- wskaźnik stały,
A
- ilość punktów
Zleceniodawca do ceny kursu będzie doliczać, w celu przydzielenia oceny punktowej, wskazaną przez oferentów cenę
lunchu i przerw kawowych.
Doświadczenie w realizacji szkoleń w ramach EFS
Bof.b/Bn. x 10 pkt. = A gdzie:
Bn
- liczba szkoleń realizowanych przez oferenta w ramach EFS* wskazanych w ofercie o największej
liczbie realizowanych szkoleń,
Bof.b
- liczba szkoleń realizowanych w ramach EFS wskazanych w ofercie badanej,
10 pkt.
- wskaźnik stały,
B
- ilość punktów
* liczba realizowanych szkoleń to liczba projektów w ramach PO KL, w których oferent był wykonawcą, przy czym fakt
ten musi zostać potwierdzony załączonym do oferty zaświadczeniem o należytym wykonaniu zlecenia (w przypadku
braku takiego potwierdzenia oferent będzie proszony o uzupełnienie)
Wyniki zdawalności w okresie 01.07.2012-31.12.2012
Cof.b/Cn. x 10 pkt. = A gdzie:
Cn
- wskaźnik zdawalności w woj. lubuskim wyrażony w procentach* w ofercie o najwyższym wskaźniku,
Cof.b
- wskaźnik zdawalności w woj. lubuskim wyrażony w procentach w ofercie badanej,
10 pkt.
- wskaźnik stały,
C
- ilość punktów
* Wyniki zdawalności rozumiane jako stosunek liczby osób otrzymujących prawo jazdy do liczby osób przystępujących
do egz. w WORD (os. zdająca egz. teoretyczny, ale nie zdająca egz. praktycznego jest osobą niezdającą!)
Oferent zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający wyniki (w przypadku braku takiego dokumentu oferent
będzie proszony o uzupełnienie)
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami
Maciej Kania; maciej.kania@pzj.pl, tel. 500111858
6.






Oferta
Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.
Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego
Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym .
Oferta powinna być opatrzona podpisem wraz z pieczątką osoby/osób uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
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7. Zalecenia dotyczące składania ofert
Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Polski Związek Jeździecki
„Szkolenia dla przedsiębiorstw przemysłu konnego”
ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa

Termin składania ofert upływa 05.04.2013 o godz. 15.00
(liczy się data wpływu oferty do sekretariatu PZJ)
8. Załącznik:
Nr 1 do zapytania ofertowego – druk oferty

______________
Podpis Zamawiającego
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