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         Kalisz, dnia 08.06.2016r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

dotyczy wyboru Wykonawcy szkoleń: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych 
numerycznie w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia”   

nr WND-POWR.01.02.01-14-0087/15 

 

 

I.  Zamawiający 

Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o. 
Siedziba firmy: ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice 
Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 
telefon: 62 767 89 09, faks: 62 767 15 59 
www.eurogrupa.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej  
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
z dnia 10 kwietnia 2015r. 

III. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 3 szkoleń z zakresu 
Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie łącznie dla 30 uczestników projektu 
„Nowe kwalifikacje drogę do zatrudnienia” nr WND-POWR.01.02.01-14-0087/15, zrekrutowanych 
przez Zamawiającego. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80500000–9 usługi 
szkoleniowe. 
W skład zleconego zadania merytorycznego będą wchodziły koszty związane z zapewnieniem: 
- trenerów/wykładowców, 
- sal, 
- materiałów, 
- sprzętów/maszyn i oprogramowania, 
- wyżywienia, 
- przeprowadzeniem egzaminu (egzaminatorzy + koszty materiałów). 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Nazwa szkolenia: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie. 
Cel szkolenia: Nabycie kwalifikacji i kompetencji w zawodzie tokarz/frezer obrabiarek sterowanych 
numerycznie. 
Ilość godzin szkolenia: Całkowita ilość godzin przypadających na uczestnika musi wynosić 150 godzin, 
w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych (25 dni szkoleniowych). Zajęcia 
będą odbywać się od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie. Wykonawca w ramach 
zamówienia przeszkoli 3 grupy szkoleniowe o liczebności śr. 10 osób każda. 
Miejsce realizacji szkolenia: Radom. 
Termin realizacji szkoleń: od czerwca do listopada 2016r. 
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Minimalny zakres programowy:  
1. Przepisy BHP i ergonomia pracy w zakresie CNC. 
2. Budowa obrabiarek CNC. 
3. Rysunek techniczny. 
4. Technologia metali. 
5. Technologia obróbki skrawaniem. 
6. Programowanie obrabiarek CNC. 
7. Podstawowe cykle obróbkowe frezowania, toczenia. 
8. Zajęcia praktyczne – praca na frezarkach i tokarkach z systemem sterowania HEIDENHAIN i 

SINUMERIK. 
Egzamin: Wykonawca przeprowadza 2  egzaminy potwierdzające nabycie kwalifikacji i kompetencji 
przez uczestnika szkolenia w zakresie toczenia i frezowania. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do 
otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje w zawodzie tokarz/frezer obrabiarek 
sterowanych numerycznie. 
Koszty materiałowe i dydaktyczne: Koszty pokrywa Wykonawca. Każdy uczestnik w pierwszym dniu 
szkolenia musi otrzymać materiały piśmiennicze i drukowane związane z realizowanym tematem. 
Podczas części praktycznej zapewniony zostanie sprzęt i materiały do obróbki. Uczestnicy szkolenia 
potwierdzają odbiór materiałów poprzez własnoręczny podpis na liście. 
Wyżywienie: Koszty pokrywa Wykonawca. Każdemu uczestnikowi szkolenia zostanie zapewniony 
lunch i przerwa kawowa. Uczestnicy szkolenia potwierdzają odbiór wyżywienia poprzez własnoręczny 
podpis na liście. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki:  

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Wymagane jest posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. 
z 2008 r., nr 69, poz.415, z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
27.10.2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r., nr 236, poz. 2365,  
z poźn. zm.). 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty. 

 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wymagane jest przedstawienie w wykazie 

wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług szkoleniowych  
w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), z podaniem ich wartości, zakresu, 
dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały 
wykonane należycie (np. referencje, rekomendacje, listy polecające podpisane przez odbiorcę, 
protokoły z kontroli instytucji zlecającej). 
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Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 1 do Formularza oferty 
wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi wykonanie usług z należytą starannością. 

 
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest przedstawienie wykazu 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Minimalne wymagania: co najmniej dwóch 
trenerów/wykładowców, którzy: 
 posiadają doświadczenie w obszarze merytorycznym szkolenia - co najmniej 2 lata; 
 posiadają wykształcenie wyższe; 
 posiadają wymagane kwalifikacje/uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń. 

 
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 2 do Formularza oferty 
wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie osób 
uczestniczących w wykonaniu zamówienia oraz (jeśli dotyczy) dokumenty potwierdzające zgodę na 
dysponowanie kadrą innych podmiotów. 

 
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wymagane jest przedstawienie przez 

Wykonawcę wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami. W przypadku korzystania ze sprzętu lub infrastruktury innych podmiotów należy 
wpisać tytuł prawny do dysponowania, np. „najem”, „dzierżawa” oraz załączyć kserokopie 
informacji (np. umów, oświadczeń, zobowiązań) o podstawie dysponowania zasobami. 
Minimalne wymagania:  
- sala szkoleniowa na min.10 osób,  
- co najmniej 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 
- laboratorium obrabiarek ze sterowaniem HEIDENHAIN i SINUMERIK. 
 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 3 do Formularza oferty 
wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi dysponowanie zasobami (załączenie dodatkowych 
dokumentów dotyczy wyłącznie przypadku, gdy nie są własnością Wykonawcy). 
 
5. Przedstawią Plan organizacji szkolenia oraz wskażą posiadane uprawnienia do przeprowadzenia 

egzaminu i wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji przez uczestnika 
szkolenia. Wymagane jest, aby dokument który uczestnik otrzyma po pozytywnym egzaminie 
potwierdzał kwalifikacje i kompetencje w zawodzie tokarz/frezer obrabiarek sterowanych 
numerycznie ze sterowaniem HEIDENHAIN i SINUMERIK. 
 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 4 do Formularza oferty. 
 

6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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Wymagane jest, aby sytuacja ekonomiczna Wykonawcy pozwalała na sprawne i rzetelne 
świadczenie usług. 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty. 

7. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Wymagane jest, aby Wykonawca nie był podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 
na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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.  

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 5 do Formularza oferty. 

8. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania. Do kategorii 
Wykonawców wykluczonych z postępowania, należą: 
 Wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 
likwidację majątku upadłego;  
 Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  
 Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania;  
 Wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają 
błędy. 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty. 

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 

V. Kryteria oceny ofert 
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich kryteriów formalnych i warunków udziału w postępowaniu 
(w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie 
punktowej: cena-60 pkt; doświadczenie-20 pkt; jakość-20 pkt. 
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1. Cena waga  60 pkt 

Sposób przyznawania punktacji: 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty 
przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

 

 

               najniższa cena brutto 

 Cena =  ……………………………………...       x 60 

              cena oferty ocenianej  

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Doświadczenie waga punktowa 20 pkt 

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę osób przeszkolonych w zakresie kursów  z 
programowania obrabiarek CNC. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji ww. usług 
szkoleniowych wypełnia tabelę: Załącznik nr 6, którą dołącza do oferty. 
 
Sposób przyznawania punktacji: 

 powyżej 1000 osób przeszkolonych w zakresie kursów z programowania obrabiarek CNC – 20 
pkt 

 800-1000 osób przeszkolonych w zakresie kursów z programowania obrabiarek CNC – 10 pkt    
 poniżej 800 osób przeszkolonych w zakresie kursów z programowania obrabiarek CNC – 0 pkt 

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 20.  
 
3. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług/ i/lub akredytacji 20 pkt 
Przez certyfikat Zamawiający rozumie dokument potwierdzający prawo do wykonywania określonych 
w nim czynności. Jest to potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie określonym w certyfikacie. 
Przez akredytację Zamawiający rozumie potwierdzenie, że Wykonawca spełnia ustalone wymagania  
i przyjęte kryteria jakości. 

Certyfikat jakości usług jak i akredytacja może dotyczyć zarówno danego szkolenia (odpowiadającego 
przedmiotowi zamówienia), Wykonawcy jako instytucji szkoleniowej, posiadanego laboratorium czy 
też zatrudnionej u Wykonawcy kadry dydaktycznej. W tym kryterium uwzględniane będą certyfikaty i 
akredytacje wydane przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, 
akredytacje wydane przez Kuratorium Oświaty oraz inne certyfikaty specjalistyczne. Powyższe 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (certyfikaty jakości usług) powinny być 
podpisane przez podmioty zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy. 
 
Sposób przyznawania punktacji: 

 4 certyfikaty i/lub akredytacje – 20 pkt 
 3 certyfikaty i/lub akredytacje – 15 pkt 
 2 certyfikaty i/lub akredytacje – 10 pkt 
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 poniżej 2 certyfikatów i/lub akredytacji – 0 pkt 
 
Ocena będzie dokonywana na podstawie tabeli z Załącznika nr 7, którą Wykonawca dołącza do oferty 
oraz kserokopii ww. dokumentów. 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 20.  

Maksymalnie w ramach punktów 1-3 Kryteriów oceny Wykonawca może zdobyć 100 punktów. 
Zamawiający wybierze ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów. 

VI. Sposób przygotowania i termin składania ofert 
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji można: 
a) Złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:  
Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o.               
ul. Serbinowska 1 a, 62-800 Kalisz 
b) Wysłać w formie skanu poczta elektroniczną na adres: nowekwalifikacje@eurogrupa.pl 
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.  
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi 
literami. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do 
reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową. 
4. Prawidłowo sporządzona oferta zawiera: 
a) Formularz ofertowy. 
b) Załączniki 1-7 do Formularza ofertowego. 
5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych i/lub wariantowych. 
6. Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2016 r. o godz. 23:59. 
 
VII. Warunki zmiany umowy 
Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po 
obustronnej akceptacji stron.  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie:  
a) Terminu realizacji umowy;  
b) Harmonogramu realizacji umowy;  
c) Ostatecznej liczby uczestników projektu w ramach umowy;  
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków z Instytucji Pośredniczącej  
i może ulegać opóźnieniom). 
 
VIII. Pozostałe postanowienia 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:  

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;  

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 
przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy 
oraz bez zachowania należytej staranności;  

c) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za jedną grupę 
szkoleniową w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu przez mniej niż 51% osób z danej grupy. 



 

7 
 

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy;  

e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

2. Wykonawca przeniesie prawa autorskie wytworzonych materiałów na Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o 
dofinansowanie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 
postępowania. 

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów.  

7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 
dotyczących treści złożonych ofert.  

 

IX. Zapytania i kontakt 
Zapytania dotyczące oferty należy kierować do: 
Kamila Kędzierska 
tel.: 62/ 767 89 09 wew.34 
e-mail: nowekwalifikacje@eurogrupa.pl 
 

X. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. 


