Szczecin, dnia 10 listopada 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego „Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania
Ustawy Prawo zamówień publicznych”, Fundacja Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie
(zwana dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu „Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub
elektromechanikiem samochodowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia ofert na wynajem sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych do
realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, planowanych w latach 2016-2019 (CPV: 70220000-9 - Usługi
wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych do realizacji
kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
a) Kwalifikacyjny kurs zawodowy „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja
M.18: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) - 3 grupy,
każda w podziale na 140 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w salach dydaktycznych i 280
godzin zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach specjalistycznych, łącznie 1260 h;
b) Kwalifikacyjny kurs zawodowy „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”
(kwalifikacja M.12: diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych) – 3 grupy, każda w podziale na 140 godzin zajęć teoretycznych realizowanych
w salach dydaktycznych i 280 godzin zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach
specjalistycznych, łącznie 1260 h
2) Kursy zawodowe prowadzone będą dla uczestników projektu tj. osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat)
zamieszkałych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, tzn.: Gminy Miasto Szczecin,
Gminy Stargard (gm. miejska i wiejska), Gminy Kobylanka (gm. wiejska), Gminy Goleniów (gm. miejskowiejska), Gminy Stepnica (gm. miejsko-wiejska), Gminy Gryfino (gm. miejsko-wiejska), Gminy Stare
Czarnowo (gm. wiejska), Gmina Dobra/k. Szczecina (gm. wiejska), Gminy Kołbaskowo (gm. wiejska),
Gminy Nowe Warpno (gm. miejsko-wiejska), Gminy Police (gm. wiejsko-miejska), Gminy Miasto
Świnoujście – z wykształceniem minimum gimnazjalnym lub po ukończeniu 8-klasowej szkoły
podstawowej, nie mających przeciwwskazań do wykonywania zawodu mechanika pojazdów
samochodowych lub elektromechanika pojazdów samochodowych (6 grup szkoleniowych x śr. 12 osób).
3) Wyposażenie sal musi umożliwić realizację:
a) zajęć teoretycznych – sale dydaktyczne muszą być wyposażone minimum w ławki
z krzesłami/krzesła z pulpitami dla 12 osób, tablicę, projektor multimedialny, pomoce dydaktyczne
poglądowe, będące rzeczywistymi elementami pojazdów samochodowych;
b) zajęć praktycznych – pracownie specjalistyczne muszą obejmować m.in.:
 laboratoria technologii ogólnej (laboratoria metrologii warsztatowej, laboratoria obróbki
ręcznej i mechanicznej),
 laboratoria samochodowe do przeprowadzenia zajęć:
 przedstawiających logiczny ciąg budowy układów wtryskowych,
 naprawy i regeneracji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 montowania i diagnozowania elementów instalacji elektrycznej i urządzeń
elektrycznych na stanowisku probierczym i w pojeździe samochodowym,
 przeprowadzenia pełnej diagnostyki EOBD z użyciem skanerów
diagnostycznych,
 umożliwiających przeprowadzenie pokazów i demonstracji w zakresie
podstawowym i zaawansowanym dotyczącym: diagnostyki podwozia
samochodowego układów zawieszenia, diagnostyki geometrii, ustawienia
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prawidłowej geometrii, diagnostyki kół pojazdu oraz prawidłowego montażu
ogumienia na tarczach kół stalowych i aluminiowych,
 umożliwiające zainicjowania działania pneumatycznych układów hamulcowych
stosowanych w pojazdach ciężarowych i autobusach, oraz zainicjowanie
działania układów ABS, ASR i ESP współczesnych samochodów osobowych
4) Do obowiązków Oferenta należeć będzie odpowiednie przygotowanie sal dydaktycznych do zajęć
teoretycznych i pracowni specjalistycznych do zajęć praktycznych w ramach kwalifikacyjnych kursów
zawodowych dla uczestników projektu oraz realizacja zamówienia w oparciu o harmonogram przekazany
przez Zamawiającego.
5) Miejsce prowadzenia zajęć: teren M. Szczecin, ze względu na specyfikę projektu sale dydaktyczne do
zajęć teoretycznych i pracownie specjalistyczne do zajęć praktycznych muszą znajdować się w jednej
lokalizacji.
6) Termin realizacji zamówienia: grudzień 2016–grudzień 2018.
Zajęcia podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych przewidziane zostały do realizacji w systemie
weekendowym, tj. sobotę i niedzielę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany systemu prowadzenia zajęć.
2. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej, wadium i cenie
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wynajem sal wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia. Oferent musi złożyć ofertę na wynajem sal umożliwiający przeprowadzenie zarówno zajęć
teoretycznych i zajęć praktycznych wskazanych w zapytaniu ofertowym.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium przy składaniu oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Cenę należy podać w postaci kwoty jednostkowej brutto za 1 godzinę zajęć teoretycznych w salach dydaktycznych
oraz kwoty jednostkowej brutto za 1 godzinę zajęć praktycznych w pracowniach specjalistycznych. Cena powinna
zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty prądu, gazu, wody, ogrzewania,
dostępu do toalety, dostępu do odpowiedniego wyposażenia, obsługi technicznej (otwieranie i zamykanie budynku)
oraz sprzątanie.
3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający ustala okres wykonania zamówienia na okres grudzień 2016–grudzień 2018. Ostateczne terminy
zajęć zostaną uzgodnione z wybranym/i Oferentem/ami po podpisaniu umowy.
4. Opis warunków składania ofert oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) Do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem mogą przystąpić wyłącznie ci Wykonawcy, którzy przygotowani są do
przyjęcia zlecenia na świadczenie ww. usług z zastrzeżeniem podpunktów 2) i 3), tj. spełniający następujące
warunki:
a) posiadający w dyspozycji sale dydaktyczne do realizacji zajęć teoretycznych, wyposażonych minimum w
ławki z krzesłami/krzesła z pulpitami dla 12 osób, tablicy, projektor multimedialny;
b) posiadający w dyspozycji pracownie specjalistyczne do realizacji zajęć praktycznych w tematyce określonej
w opisie przedmiotu zamówienia, tj.
 - pracownię diagnostyki pojazdów samochodowych;
 - pracownię mechatroniki;
 - pracownię praktycznej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
2) Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
z zastrzeżeniem podsekcji 6.5.2 pkt. 2 lit. a „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020”. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
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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.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.
3) Do złożenia oferty mogą przystąpić Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy
do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert
i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Prawidłowo złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi w punkcie 5 niniejszego
zapytania.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1) Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
a) cena, znaczenie 30%,
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium a):
- cena poniżej zabudżetowanej wartości od 60% do 30% - 30 punktów,
- cena poniżej zabudżetowanej wartości od 29% do 0% - 20 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości do 9% - 10 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości od 9% - 0 punktów;
b) kompletność wyposażenia posiadanych sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych oferenta z
zakresu składanej oferty, znaczenie 70%,
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium b):
- opis wskazujący na 100% kompletność wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć
teoretycznych i zajęć praktycznych w ramach projektu – 70 punktów,
- opis wskazujący na 80% kompletność wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć
teoretycznych i zajęć praktycznych w ramach projektu – 50 punktów,
- opis wskazujący na 60% kompletność wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć
teoretycznych i zajęć praktycznych w ramach projektu – 30 punktów,
- opis wskazujący na mniej niż 60% kompletność wyposażenia niezbędnego do realizacji
zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych w ramach projektu – 0 punktów.
2) Zamawiający, przed ostatecznym wyborem sal, zastrzega sobie prawo do sprawdzenia bazy lokalowej, w
której odbywać się będą zajęcia w ramach szkoleń objętych zapytaniem ofertowym.
3) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione
najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli
najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze
wszystkimi Oferentami negocjacje.
4) Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę
ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający do chwili podpisania umowy
zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez
podawania przyczyn.
5) W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
b) zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
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6. Miejsce i termin składania ofert
Oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji
określającej posiadane wyposażenie zakładane do realizacji projektu w zakresie zamówienia (Załącznik nr 3),
należy składać w biurze projektu w Szczecinie przy ul. Klonowica 14 w budynku Stacji Kontroli Pojazdów na I
piętrze (w godzinach otwarcia biura), lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres:
fundacja@fundacja.szczecin.pl do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 12.00. Zamawiający informuje, iż ocenie
podlegać będą tylko te propozycje realizacji przedmiotu zamówienia, które wpłyną do Zamawiającego w okresie
od dnia wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania propozycji.
7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin ich składania.
8. Oferent/ci, których propozycje przygotowania i realizacji zajęć w ramach kursów ocenione zostaną jako
najkorzystniejsze, zobowiązani zostaną do podpisania z Zamawiającym umowy. Zamawiający nie przewiduje
możliwości zmian w zawartej umowie.
9. Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom
zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do
przechowywania dokumentacji związanej z ww. zamówieniem zgodnie z zapisami w Rozdziale 4 pkt.1 „Wytycznych
programowych w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.
10. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniona jest Pani Julia Nyga, tel. 518 940 797 lub email: fundacja@fundacja.szczecin.pl.
Szczecin, dnia: 10 listopada 2016 r.
Sławomir Snastin
Prezes Fundacji Pomocy i Rozwoju
Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie
................................................
podpis
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Załącznik nr 1
…………………., ……………………. r.
(miejscowość i data)
OFERTA CENOWA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na wynajem sal dydaktycznych i pracowni
specjalistycznych do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla uczestników projektu „Zostań
kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
Tel./fax:
NIP:
Nazwa banku:
Nr rachunku bankowego:
Dla (dane Zamawiającego):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko):
……………………………………………
oświadczam, że zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10 listopada 2016 r. oferuję następujące warunki cenowe
(w miejscach gdzie nie dotyczy, proszę wpisać „nie dotyczy” lub „-”):
Rodzaj sal

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę
zajęć dydaktycznych

Sale dydaktyczne do zajęć teoretycznych
Pracownie specjalistyczne do zajęć praktycznych
1. Akceptuję termin realizacji zamówienia.
2. Potwierdzam przyjęcie warunków płatności (tj. po przeprowadzonych zajęciach zgodnie z harmonogramem
i przekazaniu wymaganej dokumentacji poświadczającej wykonanie zadania).
3. Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni.
……………………, dnia ……………… r.
(miejscowość i data)

..................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 2
………………., ………………….
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Oświadczenie Oferenta ubiegającego się o uzyskanie zamówienia w ramach zapytania ofertowego z dnia
10 listopada 2016 r. obejmującego wyłonienie Wykonawcy odpowiedzialnego za wynajem sal dydaktycznych i
pracowni specjalistycznych do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla uczestników projektu „Zostań
kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, iż dla złożonej oferty nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe między Zamawiającym
Fundacją Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ani Partnerem projektu „Zostań
kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym”, tj. Fundacją Inicjatyw SpołecznoGospodarczych KOMES z siedzibą w Szczecinie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z 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.
Oświadczam, iż nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………….., dnia ……………………. r.
(miejscowość i data)

.......................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 3
……………………, ………………… r.
(miejscowość i data)

WYKAZ SAL
Wykaz sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych przeznaczonych do realizacji kwalifikacyjnych kursów
zawodowych dla uczestników projektu „Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem
samochodowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Lp.
1.

Rodzaj
sal/pracowni
Sale dydaktyczne
do zajęć
teoretycznych

Opis
Lokalizacja:
Wyposażenie:
Wykaz zajęć możliwych do realizacji:

2.

Pracownie
specjalistyczne do
zajęć praktycznych

Lokalizacja:
Wyposażenie:
Wykaz zajęć możliwych do realizacji:

………………., dnia …………….. r.
(miejscowość i data)

............................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Oferenta

Fundacja Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół
Samochodowych w Szczecinie
71-244 Szczecin, ul. Klonowica 14
e-mail: fundacja@fundacja.szczecin.pl,
www.fundacja.szczecin.pl

