
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WSL 2014-2020 

Włocławek, dn. 16.06.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/MCDZ/BKE/2017 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Bilans Kompetencji Elektronika” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-

24-02DA/16  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe 

uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  

Sp. z o.o. kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację zapytania ofertowego nr 

5/MCDZ/BKE/2017 polegającego na świadczeniu usługi obejmującej przeprowadzenie profilaktycznych 

badań lekarskich i wydanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do 

odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w branży elektronicznej/informatycznej dla 100 

uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w okresie trwania projektu. 

 

Zamawiający: 

Międzynarodowe Centrum 

Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. 

ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 Włocławek 

NIP: 888-312-38-62, REGON: 363155000 

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem wewnętrznych uregulowań Zamawiającego zgodnie  

z zasadami udzielania zamówień określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Całość zadać związanych z realizacją części projektu pt.: „Bilans Kompetencji Elektronika” w formie 

obejmującej przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich i wydanie orzeczeń lekarskich 

stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w 

branży elektronicznej/informatycznej dla 100 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec – uczestników/czek projektu pt. 

„Bilans Kompetencji Elektronika” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-02DA/16  w ramach Osi 

Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla 

Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie dla 50 osób w 2017 roku oraz 50 osób w 2018 roku. 

 

III. KOD CPV 

85121000-3 - Usługi medyczne 

85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie 

 

 

http://www.cpv.com.pl/kod,85121000-3%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,85121100-4%20.html
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IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2018 r. 
50 uczniów do 28 czerwca 2017 
50 uczniów do 28 czerwca 2018 

Terminy szkoleń dla kolejnych grup zostaną ustalone z Wykonawcą. 

 

V.  MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec 

 

VI.  KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

Kryterium oceny oferty stanowi cena. 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do wykonania 

całości przedmiotu zamówienia. 

Całkowita cena ofertowa musi zawierać wszystkie podatki, cła i inne należności. 

Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena może 

podlegać negocjacjom, jeżeli stawka proponowana przez Wykonawcę przekroczy kwotę wskazaną  

w budżecie projektu. 

 

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

VIII. OFERUJEMY. 

Rodzaj umowy – umowa zlecenie 

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI. 

Na podstawie faktury/rachunku wystawianych po zrealizowaniu  każdej 50 osobowej grupy 
uczniów/uczennic w poszczególnych latach, z co najmniej 14 dniowym terminem płatności. Płatność 
dokonywana będzie pod warunkiem dostępności środków na koncie realizowanego projektu. 

X. WADIUM. 

Nie wymaga się złożenia wadium. 

 

XI.  ZALICZKI. 

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, 

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

 

XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na  formularzu, którego wzór przedstawiono   w załączniku   

nr 1 do  niniejszego zapytania ofertowego do dnia  23 czerwca 2017 r.  do godziny 15:00 osobiście bądź 
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listownie ( liczy się data wpływu): do Biura Projektu mieszczącego się w Zespole Szkół Elektronicznych 

i Informatycznych w Sosnowcu (41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13) lub do siedziby 

Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 

Włocławek, bądź mailem (skan) na adres: biuro@mcdz.com.pl 

 

XIV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

Ofertę można złożyć wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr. 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego 

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Osobą  uprawnioną  do  udzielania  informacji  jest Anna Grabowska - Koordynator Projektu,  

tel. 509-072-597 w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00, email: biuro@mcdz.com.pl 

 

XVI. DODATKOWE WYMAGANIA: 

Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji 

Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

.  

XVII. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez  podania przyczyny,  do  

momentu  wyboru ofert. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 

postępowaniu. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 

6. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 

ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 

7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną 

rozpatrzone. 

8. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać 

będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z 

mailto:biuro@mcdz.com.pl
mailto:biuro@
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przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia 

została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z Wykonawcą.  

13. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o 

nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści 

zapytania ofertowego. 

Załączniki: 

1. Druk oferty cenowej                                                              
2. Wzór umowy                                                                                                                          

 
Anna Grabowska 

 Prezes Zarządu  
Międzynarodowe Centrum  

Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

nr 5/MCDZ/BKE/2017 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane Wykonawcy (nazwa, adres, NIP, nr telefonu, adres e-mail) 
 

Odpowiadając na skierowane do nas/mnie zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia 
profilaktycznych badań lekarskich i wydania orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań 
zdrowotnych do odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w branży elektronicznej/informatycznej 
dla 100 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 
13, 41-200 Sosnowiec – uczestników/czek projektu pt. „Bilans Kompetencji Elektronika” nr Projektu WND-
RPSL.11.02.03-24-02DA/16  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla 
Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie 
zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy ofertę zgodną z zapytaniem ofertowym nr 
5/MCDZ/BKE/2017. 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto .............................zł za 1 osobę x 100 osób co daje 

łączną kwotę …………………….. złotych brutto (słownie ……………………………………………………………….) 

w tym: 

- cena netto za 1 osobę ………………………………… zł 

- obowiązujący podatek VAT  .....%...............................zł 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania i akceptuję wszystkie zawarte  

w nim warunki dotyczące zamówienia. 
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
4. Za wyżej wymienioną cenę wykonam/y przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym  

nr 5/MCDZ/BKE/2017 

5. Zobowiązuje/my się do wykonania zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym  

nr 5/MCDZ/BKE/2017 

6. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się  
w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych  
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie posiadania powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym. 
 

……………………………………………………………… 

    Podpis osoby upoważnionej 


