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ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w zloĘch równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Tarnobrzeg

39-400 Tamobrzeg, ul. Kościuszki 32,
Wydzial Ed ukacj i i Zdrowja
Znak sprawy: EZ-IIL27 1.1.5.2019
www.ta rnobrzeg.Dl

tel. (015) 822-65-70,lax (015) 822-13-04
e-mail : zampub@um.tarnobrzeg.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn':
Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu o tematyce
,,Kursu-spawacz spoin pachrvinowych -MAG 135" dla uczniów z Zespoła Szkół im. Ks. St.
od jakości kształcenia do wzrostu
Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn.
',Synergia.
zatrudnienia'' w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Rodzaj zamówienia: usluga
(u s ł u g a/ desłałłdrebeła-badołłkła
)

1'

określenieprzedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówieniajest organizacja i przeprowadzenie szkolenia ,,Kurs-spawacz Spoin
pachwinowych -MAG 135'' (wraz z egzarrrinem nadającym uprawnienia do wykonywania spoin
pachwinowych blach i rur), zgodnie z w1'tycznymi Insty'tutu Spawalnictwa w Gliwicach W14lls-1'7 i w_14lIS-01. Wykonawca musi posiadać Atest ]nsł'tutu Spawalnictwa w Gliwicach
do realizacji tego typu szkolenia.
Ukończenie szkolenia winno upoważniaó kursanta do przystąpienia do egzaminu
Kwalifikacyjnego w danej metodzie spawania i dla danego roĄzajl połączenia' osobą
egzaminującą musi byó licencjonowany Egzaminator Inst}tutu Spawalnictwa w Gliwicach.
2.Po ukończeniu szkolenia absolwenci kursów spawacza spoin pachwinowych otrzymują:
1. KSiąZkę spawacza (lyydaną przez Insty.tut Spawalnictwa w Gliwicach, wymagana pieczęć
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, oraz Licencj onowanego Egzaminatora Instytutu
l.

Spawalnictwa w Gliwicach).

2. Swiadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 w angielskiej lub
niemieckiej wersj i językowej (wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), w któr1'rn
ujęty jest zakes uprawnień spawacza'
3.Zryczałtowana cena kursu winna zawięraó:
1. opłatę za kurs,,Spawacz spoin pachwinowych. Proces spawania 135''
2. Koszty dojazdu uczestników na kaŻdę zi1ęcia z siedziby Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w
Tarnobrzegu do miejsca szkolenia i powrót do miejsca wyj azdu - w przypadku prowadzenia
poza Tamobrzegiem.
"zkolenia
3 ' Koszty sprawowania opieki (zgodnie z przepisami oświatowymi) nad uczniami podczas

dojazdu uczestników na kazde zajęcia z siedziby Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w
Tarnobrzegu do miejsca szkolenia i powrót do miejsca wyjazdu w przypadku prowadzenia
szko lenia poza Tamobrzegiem.

4' Ubezpieczenie uczestników p odczas zajęÓ i podczas dojazdu.
5' Kompletną odzieŻ ochronną: spodnie robocze, bluza robocza z długim rękawem, koszula

flanelowa z długim rękawem, buty robocze i czapka drelichowa z daszkiem _ przekazyrvane
uczestnikom na własność'
6. odzięż spawalniczą _ lartuch skórzany ochronny, tarcze spawalniczą' getly spawalnicze,
rękawice skórzane oraz ime koniecznę środkiochrony osobistej.
7. Badania medyczne przez lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwskazań do
odbycia kursu.
8' Posiłek (bułka zwykła duŻa, ser zółty, masło, wędlina, dodatki warzywne, napoje: herbata
lub sok (w przypadku kursu do 4 godzin).
9. Posiłek (danie jednogarnkowe mięsne lub bezmięsne : napoje gorące: herbata lub sok
wieloowocowy- 100%) (w przypadku kursu powyŻej 4 godzln).
10' Koszt materiałów i wszęlkich innych substancji i mediów niezbędnych do przeprowadzenia
szkolenia i egzaminu.
11' Materiały szkoleniowe: podręcznik, zesz1't, długopis dla kaŻdego uczestnika kursu.
12. opłatę za egzaminowanie spawacza przez licencj onowanego Egzaminatora ]S w Gliwicach'
1 3. opłatę za wydanie książki spawacza.
14' opłatę za wydanie świadectwa egzaminu spawacza wg PN-EN ISo 9606- 1 po kursie
,,Spawacz spoin pachwinowych. Proces spawania 135"
I1ośćosób do przeszkolenia 20. Za1ęcta teoretyczna
podziale na dwie grupy po 10 osób kaŻda.
Termin realizacji szko1enia: styczeń - mavęc Ż0l9r.,

Ilośćgodzin szkolenia (ednej

osoby)

zgodnie

z

jak i praktyczne będą realizowane w

wytycznymi Inst1'tutu Spawalnictwa w

Gliwicach W-14/lS-1 7 i W-14/IS-01.
Program szkolenia powinien obejmowaó: - Teoretyczne i praktyczne przygotowanie ucZęstników
kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-FM 1 - 1 3 5 zgodnie z Wytycznymi Instytutu
Spawalnictwa Nr W-14/IS-17, - kurs zakoitczy się egzaminem przed komisją do tego
uprawnioną i wydaniem ksiąŻeczki spawacza i Swiadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego
Spawacza. Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Zamawiającego.
może bvć dalszv niż 30 km'

4.

obowiązki Wykonawcy:
l) Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnte z hatmonogramem
uzgodnionym ze Szkolnym Asystentęm Koordynatora i dostarczonym Zamawiającemu

najpóŹniej na dwa dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć; harmonogram ten musi byÓ
dostosowany do zajęćlobowiązków szkolnych uczestników oraz uwag Zamawiającego.
2) Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego.
3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić program szkolęnia (przed podpisaniem
umowy).
4) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników
szkolenia w trakcie realizacji zajęć m.in. zntszczenie sprzętu, sali itp.
5) Prowadzenie za1ęć zgodnie Z plogramęm dostosowanym do umiejętności uczestników oraz
wymagań okreś1onych przez Zamawiającego;
6) Prowadzenie zajęć zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęć oraz przerw,

7)

Zapewnienia kaŻdemu uczestnikowi materiałów dydaktycznych, które

8)

Dostarczenie Zamawiającemu imiennej

przekazania uczestnikom staną się ich własnością.

dydaktycznych przez uczestników'

listy

z

chwilą

potwierdzającej odbiór materiałów

z naIeĄĄą starannością,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami'
10) Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania obecności uczestników na zajęciach ich
podpisami na listach obecności'
11) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o nie
zgłoszeniu się któregokolwięk uczestnika na zajęciach, przerwaniu szkolenia lub
rezygnacji z uczestnictwa oraz innych s1.tuacjach (najpóŹniej w drugim dniu po
zajęciach), które mają wpływ na realizację programu zajęó i umowy
12) Zorganizowanie i przeprowadzenie na zakończenie szkolenia za|iczęn|a sprawdzającego
zdobyą wiedzę podczas szkolenia,
13) Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację z prowadzonego kursu
w tenninie 10 dni od dniajego zakończenia.
14) Wraz z fakturą/rachunkiem Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty
rozliczeniowę sporządzone na formularzach określonych przez Zamawiającego:
1) dzienniki zajęć,
2) listy obecności' potwierdzone przez prowadzącego zajęcia.
3) potrł'ierdzone za zgodnośćz oryginałem kopie przekazanych uczniom Zaświadczeń
oukończeniu kursu oraz zaświadczerr/świadectw kwalifikacyjnych oznaczone
logami programu,
4) potwierdzenie przezkaŻdego ucznia odbioru dokumentów, o których mowa w pkt'3'
5) potwierdzenie przezkażdego ucznia odbioru materiałów szkoleniowych,
6) potwierdzenie odbioru posiłku,
7) program kursu zatwięrdzony ptzęz Koordynatora ds. merytorycznych
8) harmonogram zaj ęć,
9) wyniki walidacji kursu
CPV 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe

9) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia

2.

Sposób uzyskania informacii doĘczących przedmiotu zamówienia

:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskaó osobiście w
siedzibię zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7 pok. nr 6 lub
'
telefonicznie pod numerem tel. 015 822-13-04
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Agnieszka Straburzyńska- Główny Specjalista ds. zamówień publicznych tel 15 822-l3-04

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany
4.

/

pożądany termin realizacji zamówienia- sĘczeń-marzec 2019 r.

opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spelniają warunki doĘczące:

l)

2)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonejdziałalnościzawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający :uzna' Że warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalnościlrrb czyrrności Stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia został spełniony,
jeśliWykonawca wykaże, Że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwyze względu na siedzibę Wykonawcy.
zdo|ności technicznej lub zawodowej
2).1. potencjał techniczny
Zama'wiający uzna warunek za spełniony jeŹeli wykonawca wykuŻe Że dysponuje lub będzie
dysponował w celu realizacji zamówienia minimum:
a) lokalem, dostosowanym do prowadzenia zajęć teoretycznych dla grupy min. 10 osobowej,
b) pomieszczeniem spawalniczym dostosowanym do prowadzenia zapć praktycznych z
zakresu spawania metodą MAG (l35)' dla grupy min. 10 osobowej,
c) minimum 10 stanowiskami spawalniczymi niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia
zajęć praktycznych z zakesu spawania metodą MAG ( l3 5).
d). spawalnią (do prowadzenia zajęó praktycznych dla uczestników kursu) posiadającą
nieprzerwalny atest Inst}.tutu Spawalnictwa w Gliwicach na prowadzenię kursów
spawalniczych od okresu nie krótszego niż 5 lat'
e) pomieszczenięm dostosowanym do prowad zenia zi1ęć praktycznych z zakresu badań
nieniszczących (VT, UT, PT) wraz z wyposaŻeniem niezbędnym do mętod badania,
2).2. potencjal zawodowy
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŻeli wykonawca wykaŻe' że dysponuje lub
będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z

informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień' doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŹe zakresu wykonywanych
przez nie czynności,oraz inlbrmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.
a) co najmniej dwie osoby do prowadzenia zajęć teoretycznych posiadające wykształcenie
$yŻSZe tęchniczne (w tym minimum jedna osoba z dyplomem IWE) oraz doświadczenię
polegające na przeprowadzeniu (lub będących w trakcie) w okresie jednego roku przed

upływem terminu składania ofęrt, co najmniej 3 szkoleń, które obejmowały swym
zakresęm naukę spawania metodą MAG (135) (tj. usługi szkoleniowe mające na celu
uzyskanie przez młodz|eŻ szkolną uprawnień w zawodzie spawacza metodą MAG). Przy
czyfi llczba Dczestników w grupie kaŻdego ze szkoleń nie mogła być mniejsza niŻ 10 osób.
b) dwie osoby do prowadzenia zajęó pTaktycznych posiadającą minimum wykształcenie
średnie i uplawnienia spawalnicze do spawania spoin czołowych metodą MAG (135) oraz
doświadczenie polegające na przeplowadzeniu (lub będących w trakcie) w okresie jednego
roku przed upływem terminu składania of'er1 co najmniej 3 szko]eń, które obejmowały
swym zakesem naukę spawania metodą MAG (135) (tj. usługi szkoleniowe mające na celu
uzyskanie przez młodzteŻ szkolną uprawnień w zawodzie Spawacza metodą MAG). Przy
czym liczba uczestników w grupie każdego ze szkoleń nie mogła byó mniejsza niŻ 10.

2)

Zamawiaj1cy uzna warunek Za spełniony, jeżeli wykonawca wykaŻe. żę'.
wykonał w okęsię ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ajeŻe1i okes prowadzenia działalnościjest krótszy w tym okresie, wraz Z podaniem ich warlości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŹycie oraz załączęnięm dowodów
określającychczy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŹycie, przy czym
dowodami, o których mowa' Są referencje bądŹ inne dokumenty wystawione plzez podmiot' na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane' a w przypadku świadczeńokresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charaktęrze
$Ykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów _ oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okesowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądŹ inne
dokumenty potwierdzające ich naleŹy.te wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŻ 3
miesiące przed upływem terminu składania oferl albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu- przeprowadził min. 3 usługi szkoleniowe odpowiadające swoim lodzajem
przedmiotowemu szkoleniu.
Ponadto Wykonawca ośwladcza Że posiada:
l

. MoŻliwościkadrowe
i

i

organizacyjne do

przeprowadzenia

kursu

wyd.ania uprawnień z ramienia Inst}.tutu Spawalnictwa w Gliwicach (KsiąŻka Spawacza

oraz Swiadectwo wydane przez Instltut Spawalnictwa w Gliwicach, wraz z wymaganymi
pieczęciami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach) oraz licencjonowanęgo Egzaminatola
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

2.

Uprawnienia do wydawania dokumentów ]S Gliwice, zwłaszcza do wydawania ksiązeczki
spawacza (wydanej przez Instltut Sparvalnictwa w Gliwicach na druku IS Gliwice,
Wymagana pieczęć Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, oraz proces egzaminowania przez
Licencjonowanego Egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach).

3.

Instytucja Szkolęniowa posiada wpis do rejestru insty.tucji szkolęniowych.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące \łarunki:
- Nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamaw'tającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe Iozumie się wzajemne powiązania mtędzy Zamawiaj ącym a Wykonawcą
polegaj ące

-

Uczestniczeniu

w

spółce

jako wspólnik spółki

c1'wilnej

lub spółki

na:

osobowej;

- Pozostawaniu w takim stosunku plawnym lub faktycznym, któIy może budzió uzasadnione
wątpliwości'co do bezstrorrności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małŻęńskim' w stosunku poklewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosuŃu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.opis sposobu wyboru oferĘ najkorzystniejszej

:

kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) _ waga kryterium 100%

IlośÓ punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kr1'terium, będzie liczona wg wzolu:

C:

cena oferty najnizszej

x 100x 100%
cena ofefiy badanej

z

najniŻszą ceną złoŻona przez wykonawcę, spełniającego okręślonewymagania
zostanie wybranajako oferta najkorzystniej sza i otrzyma 100 pkt.

ot'eńa

6'

Mieisce i termin składania ofert:

oferty naleŻy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu,
39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7, Kancelaria ogólna osobiście, pocztą w terminie do

dnia 16.01.2019r. do god2.10.00.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
otwarcie nastąpi dnia 16.01.2019r..o godzinie 11:10 w pok' 6 (Budynek ul. Mickiewicza 6).
Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem:

Usluga szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu o tematyce
,,Kursu-spawacz spoin pachwinowycIt -MAG 1_l5'' dla uczniów z Zespołu Szkół im. Ks. St.
Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. o,Synergia. od jakości kształcenia do
wzrostu
zatrudnienia" wramach RegionalnegoProgramuOperacy.jnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Nie otwierać przed dniem 16'01.2019r.. godz. 11: l0
oferta winna byó sporządzona na,,Fotmularzu oferty cenowej'' _ zał. Nr 1 do Zapy.tania

ofe owego oraz winna zawieraó:
- rł1ka'l uslug zał. nr 2 do zaproszenia

- wykaz osób zal. nr 3 do zaproszenia
- wykaz pomieszczęń- zał. nr 4 do zaproszenia

- aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i inlbrmacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofer1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

7)

Informacja o wyborze naj korzystniej szej oferty zawierająca'. nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego olefię wybrano zostanie przekazana wykonawcom składającym o1'erty w
przedmiotowym postępowaniu w tetminie 14 dni od dnia składania ofefi oraz zamięszczona
w bazie konkurencyj ności.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

8)

In1brmacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telęlonicznie
wykonawcy, którego ofertę wybrano.
9) Ochrona danych osobowych

. Zamawia.jący inflormuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy Prezydent
Miasta Tamobrzega, z siedzibą przy ul' Kościuszki 32' 39-400 Tarnobrzeg.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktować się z
Inspektorem ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.tarnobrzeg.p1 lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień
publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym , a lakże
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podmiotom przetwarzaiącym dane na podstawie zawartych umów.
6' Dane osobowe Wykonawcy będą przechowy\Nane pTzez okres obowiązywania umoury, a
następnie 5 lat' albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE'
począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy. okresy te dotyczą również Wykonawców' którzy złożylioferty i
nie zostały one uznanę jako najkorzystniej sze (nie zawarlo z tymi Wykonawcami
umowy.).
7. osobię' której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a takŻę' na warunkach
okeślonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ocbrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwE, plawo sprostowania danych' ich usurrięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
osobie' której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz
zdolnościWykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować moŻe
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty'

Tarnobrzeg, aniu 9.8..0t.20 t g..

Prez.vdent Miasta Tarnobrzega

z

up. P

EI'.]TA MIASTA

'ó{r 7"!rrtą

a Prczydenta

