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ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu Wiemy więcej_ budujemy więcej
prowadzone w formie rozeznania rynku

1. zAMAWlAJĄcY

NABYWCA:
M|AsTo B|AŁYSToK
u|. Stonimska 1, 15-950 Białystok, N|P:966 2II7220

ODBIORCA:

Zespót Szkół Budow|ano-Geodezyjnych im. S. W. Bryty,
ul. Stonimska 47 /1,, 15-029 Biatystok

2. TRYB UDztELENlA ZAMóW|ENlA:

Zamówienie rea I izowa ne jest:

środków Uni i  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny
Program operacyjny Województwa Pod|askiego, Priorytet ||| KoMPETENcJE l KWAL|F|KACJE,
Dziatanie 3.3 Kształcenie zawodowe mtodzieży na rzecz konkurencyjności pod|askiej
gospodarki Poddziatanie 3.3.]- Ksztatcenie zawodowe młodziezy na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki.

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spójności na |ata 201'4-2020".

3. oKREśLENtE PRZEDMIoTU zAMÓWtENlA

1') Przedmiot zamówieniaobejmuje szko|enie z podstaw obsługi narzędzi Magnet Tools d|a ].5
uczniów i  2 nauczycie| iZSB-G.

SzkoIenie winno obejmować łqcznie 16 godzin Iekcyjnych.

Program szkoIenia powinien zawierać:
_ podstawowe moż|iwości, funkcje, moduty i zastosowanie oprogramowania Magnet TooIs
- pomiary statyczne GNSS i ich opracowanie w oprogramowaniu Magnet Office
- zadania inżynierskie W oprogramowaniu Magnet office: m.in. wyznaczanie płaszczyzn,
wyznaczanie powierzchni 3D, wyznaczanie spadków.

Miejsce reaIizacji szko|enia: ZSB-G w Białymstoku.

Szko|enie winno być prowadzone przez osobę posiadajqcq kwaIifikacje do prowadzenia szko|eń
z narzędzi Magnet TooIs na różnych poziomach zaawansowania.

2)

3 )

4)

s)

,$r
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6)

7)

Szkolenie Winno zakończyć się:

a) przeprowadzeniem egzaminu po szkoleniu;

b) Wydaniem certyfikatów potwierdzajqcych zdobycie kompetencji
szkolenia.

oznaczenie Wedtug Wspó|nego Słownika Zamówień:

1. Do obowiqzków Wykonawcy w zakresie Wszystkich części ogłoszenia należy:

1) zapewnienie WVsokiego poziomu mervtorvcznego szkoIenia oraz Warunków zgodnych
z przepisami BHP w trakcie jego trwania;

2) uzgodnienie z Zamawiajqcym szczegółowego programu szko|enia (np' zakres, ostateczna
tematyka, podziat godzin, metody wykorzystywane W tracie zajęć). Wykonawca musi
dysponować prawami autorskimi do programów i materiatów wykorzystywanych na zajęciach;

przeznaczenie minimum 8o%oczasu szko|enia na zajęcia praktyczne;

opracowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów szkoIeniowych; materiaty
szkoIe niowe Wymagajq a kceptacj i Za mawiajqcego;

5) sporzqdzanie dokumentacji prowadzenia zajęć (m.in. dziennika zajęć i I ist obecności) wedtug
wzorów uzgodnionych z Zamawiajqcym;

kontroIowanie frekwencji uczestników, informowanie Zamawiajqcego o nieobecności
Uczestnika każdorazowo gdy taka nastqpi, nie później niż dnia następnego;

motywowanie uczestników do aktywnego udziału w szko|eniu;

bieżqce kontroIowanie postępu nabywanych umiejętności;

informowanie koordynatora projektu o wszeIkich nieprawidtowościach i postawach
uczestników szkoIenia mogqcych zaktócać prawidtowy jego przebieg;

udziat w dziataniach na rzecz równości szans oraz w dziataniach informacyjno-promocyjnych
wśród uczestników zajęć (w tym oznaczenie materiałów szkoIeniowych oraz miejsca szkoIenia
materiata m i i nform acyj nym i dosta rczo nym i przez Zamawiajqcego);

wyda n ie U czestni kom zaświadczeń/ce rtyfi katów o ukończe ni u ku rsu;

przekazanie Zamawiajqcemu oryginatów następujqcych dokumentów: l isty obecności,
dziennika zajęć, testów kompetencji (ewentuaInie innej formy, zgodnie z zaakceptowanq
formq weryfikacji uzyskania kwaIifikacji/kompetencji) oraz kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginatem zaświadczeń/certyfikatów potwierdzajqcych ukończenie kursu przez
Uczestników;

1.3) wspótpraca z koordynatorem projektu.

dIa każdego uczestnika
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4.

5.

Termin rea|izacji: marzec/kwiecień 2o2t r., szko|enie organizowane W Wymiarze max. 8 godzin
|ekcyjnych W ciqgu dnia. Doktadne terminy zajęć będq uzgadniane Ze szkołq na etapie
podpisywania umowy.

o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjatem technicznym iosobami zdo|nymi do wykonania zamówienia,
a W szczególności:

przed terminem sktadania ofert przeprowadził/|i szkoIenia z zakresu obsługi narzędzi Magnet
Tools w wymiarze co najmniej L00 godzin szkoleniowych.

KRYTERIA OCENY OFERT - Cena - IO0 %

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Sktadana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymiwymaganiami
okreś|onymi przez Zamawiajqcego W opisie przedmiotu zamóWienia, w przeciwnym razie nie
będzie brana pod uwagę.

Do oferty na|eży załqczyć szczegółowy program szkoIenia wraz z okreś|eniem sposobu
przeprowadzenia egzaminu końcowego {kryteria oceny i metody ich weryfikacji) - w formie
zatqcznika do oferty

Zamawiajqcy nie przewiduje zamówień uzupetniajqcych

oferta oraz wszelkie zatqczniki muszq być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez innq osobę niż
przedstawicie|/e prawny/i Wykonawcy, do oferty na|eży dolqczyć oryginał |ub poświadczonq
kopię stosownego petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

ofertę należy przestać na adres:wiemv.buduiemv@gmail.com do 18 marca2o2l r. do godz.
12.00

8. POSTANOWIENIAKONCOWE

1) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamóWień pub|icznych o
środkach ochrony prawnej przysługujqcych Wykonawcy W toku postępowania o udzie|enie
zamówienia'

2| W sprawach nie uregu|owanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiqzujq przepisy
zawarte w kodeksie cywilnym.

6.

7.
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2)

3)

4)

s)

ZEsPoŁ sZKoŁ BU DoWLANo- GEoDEZYJ NYcH
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1.

2.

Załqcznik nr 1do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

zEsPóŁ szKÓŁ BU DoWLANo- GEoDEZYJNYCH
im. Stefana Władysława Bryły w BiaĘmstoku

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy

N IP

Adres

Adres e-mai l

Telefon

3. Wycena zamówienia:

odpowiadajQc na zapytanie ofertowe dotyczqce reaIizacji szkoleń dIa uczestników projektu pn, Wiemy
więcej _ budujemy więcej, zgodnie z Wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczam/y,
iż oferuję/emy reaIizację przedmiotu zapytania według poniższej specyfikacji:

Nazwa przedmiotu zamówienia Wartość netto/osobę Wartość brutto/osobę
A B c

Szko|enie z obsługi narzędzi Magnet Too|s

RAZEM

Jednocześnie oświadczam/mv. że:

1) spetniam Warunki udziału W postępowaniu, W tym dysponuję trenerem/trenerami,
który/którzy w okresie ostatnich 5 |at przed terminem sktadania ofert przeprowadzit/|i szko|enia
z zakresu obstugi narzędzi Magnet Tools w wymiarze co najmniej 100 godzin szko|eniowych

2) zapoznałam/łem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń,

3) w przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszq zobowiqzuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

4) dane zawarte w ofercie i zatqcznikach sq zgodne z prawdq,

ZEsPoŁ sZKoŁ BUDoWLANo- GEoDEZYJNYcH
im. Stefana Wtadystawa BryĘ w Biatymstoku
u|. Stonimska 47 /1, t5-o29 Białystok
tel. 85 7408131. fax.85 7408146
zsbg@zsbg.bia lystok.pl www.zsbg. bia lystok.pl

BIURO PROJEKTU:
ZSB-G, p.111E
tel. 85 7408128
wiemy.budujemy@gmail.com
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s) podmiot który reprezentuję posiada uprawnienia do wykonywania okreś|onej dziata|ności lub
czynności, jeże|i przepisy prawa nakładajq obowiqzek ich posiadania oraz posiada aktuaIny wpis
do Rejestru lnstytucji Szko|eniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urzqd Pracy wtaściwy ze
wzg|ędu na siedzibę instytucji szko|eniowej zgodnie z art,20 ustawy z dnia 2o kwietnia 2004 r' o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t'j. Dz'U.2016.645 z poźn. zm') - dotyczy
pod m iotóW gospoda rczych

podana Wartość brutto obejmuje podatek od towarów i usług i/|ub świadczenia z tytułu za|iczki
na podatek dochodowy Iub też inne wymagane prawem świadczenia, obciqżajqce zarówno
Zamawiajqcego i Wykonawcę;

podmiot nie jest powiqzany kapitałowo |ub osobowo z 7amawiajqcym, przY czym przez
powiqzania kapitatowe Iub osobowe rozumie się wzajemne powiqzania między Zamawiajqcym Iub
osobami upoważnionymi do zaciqgania zobowiqzań w imieniu Zamawiajqcego lub osobami
wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynności zwiqzane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcq, poIegajqce w szczegó|ności na:

uczestniczeniu w spótce jako wspó|nik spótki cywiInej lub spótki osobowej,

posiadaniu co najmniej IO% udzialow lub akcji,

petnieniu funkcji członka organu nadzorczego Iub zarzqdzajqcego, prokurenta,
petnomocnika,

pozostawaniu w zwiqzku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa Iub powinowactwa w Iini i
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia Iub powinowactwa drugiego stopnia w Iinii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel i .

Data i podpis osoby/osób
upoważnionych do złożenia oferty

6)

7)

a )

b)

c)

d)
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