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 przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć teoretycznych
i praktycznych podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych, planowanych w latach 2016-2019 (80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 80530000-8 Usługi szkolenia
zawodowego) zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych
podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych 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. miejsko-wiejska), 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. miejskowiejska), 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), w oparciu o poniższe wytyczne:
1) Zakres tematyki kwalifikacyjnych kursów zawodowych objętych przedmiotem zamówienia:
a) Kwalifikacyjny kurs zawodowy „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” (kwalifikacja M.18:
diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) - 3 grupy x śr. 12 osób x
280 h (w podziale na 140 godzin teoretycznych i 140 godzin praktycznych), łącznie 840 h:
 podstawy konstrukcji maszyn (zajęcia teoretyczne), m.in.: elementy rysunku technicznego, tolerancje
i pasowania, elementy mechaniki technicznej, podstawy wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwo,
techniki wytwarzania, części maszyn, podstawy maszynoznawstwa, środki transportu, metrologia,
procesy technologiczne, kontrola jakości, dokumentacja;
 budowa pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne), m.in.: charakterystyka pojazdu
samochodowego, mechanizmy układu nośnego i jezdnego, układ napędowy, układ hamulcowy
i kierowniczy, silniki pojazdów samochodowych, nadwozia pojazdów samochodowych, przyczepy
i naczepy, motocykle, dokumentacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego, koła
ogumione, alternatywne źródła napędu, trakcja;
 eksploatacja pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne), m.in.: przyczyny zużycia w eksploatacji,
systemy eksploatacyjne pojazdów samochodowych, technologia naprawy pojazdów samochodowych,
technologia regeneracji części, zasady montażu i demontażu zespołów, diagnostyka/obsługa i naprawa
silnika, diagnostyka/obsługa i naprawa układu napędowego, diagnostyka/obsługa i naprawa układu
nośnego, diagnostyka/obsługa i naprawa układu kierowniczego i hamulcowego, diagnostyka
i regeneracja wybranych elementów nadwozia, diagnostyka wyposażenia elektrycznego pojazdów
samochodowych, materiały eksploatacyjne, dokumentacja naprawy i obsługi, organizacja zakładu
samochodowego, logistyka i recykling;
 elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne), m.in.: obwody
prądu stałego i przemiennego, źródła prądu-akumulator, silniki i rozruszniki, miernictwo elektryczne,
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

oświetlenie i wskaźniki, układy elektryczne – zapłonowe, wtryskowe, podstawy mechatroniki, instalacje
gazowe, układy bezpieczeństwa, wyposażenie dodatkowe – komfortu, diagnoskopy i komputery
diagnostyczne;
 pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych (zajęcia praktyczne), m.in.: bezpieczeństwo i higiena
pracy, diagnostyka mechanicznych zespołów silnika wraz z bhp; diagnostyka mechanicznych zespołów
układu napędowego wraz z bhp, diagnostyka mechanicznych zespołów układu nośnego i kierowania
wraz z bhp, diagnostyka układów hamulcowych wraz z bhp;
 pracownia mechatroniki (zajęcia praktyczne), m.in.: badanie własności obwodów elektrycznych
i elektronicznych wraz z bhp, schematy elektryczne, badanie elektroniczne sterowanych układów
zasilania silników z zi i zs wraz z bhp, badanie elektrycznych i elektronicznych układów silnika wraz
z bhp, badanie elektrycznych i elektronicznych układów podwoziowych wraz z bhp, badanie
elektrycznych i elektronicznych układów wyposażenia pojazdów samochodowych wraz z bhp;
 praktyczna obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, m.in.: bezpieczeństwo i higiena pracy, dział
obróbki ręcznej wraz z bhp, dział obróbki mechanicznej wraz z bhp, dział metrologii wraz z bhp, dział
obsługi i naprawy silnika wraz z bhp, dział obsługi i naprawy układu napędowego wraz z bhp, dział
obsługi i naprawy układu nośnego wraz z bhp, dział obsługi i naprawy układów hamulcowych wraz
z bhp, dział obsługi i naprawy układów mechatronicznych pojazdów wraz z bhp, dział obsługi klienta
i organizacji pracy stacji obsługowo-naprawczej wraz z bhp, dział rysunku technicznego wraz z bhp,
konserwacja zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, kontrola jakości usług.
b) Kwalifikacyjny kurs zawodowy „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”
(kwalifikacja M.12: diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych) – 3 grupy x śr. 12 osób x 280 h (w podziale na 140 godzin teoretycznych i 140 godzin
praktycznych), łącznie 840 h:
 podstawy konstrukcji maszyn (zajęcia teoretyczne), m.in.: elementy rysunku technicznego, elementy
mechaniki technicznej, materiałoznawstwo, części maszyn, procesy technologiczne;
 budowa pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne), m.in.: charakterystyka pojazdu
samochodowego, mechanizmy układu nośnego i jezdnego, układ napędowy, układ hamulcowy
i kierowniczy, silniki pojazdów samochodowych, nowoczesne systemy bezpieczeństwa czynnego
i biernego, koła ogumione, alternatywne źródła napędu;
 eksploatacja pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne), m.in.: przyczyny zużycia w eksploatacji,
systemy eksploatacyjne pojazdów samochodowych, technologia naprawy pojazdów samochodowych,
diagnostyka/obsługa i naprawa głównych zespołów mechanicznych pojazdu samochodowego,
diagnostyka/obsługa i naprawa wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych, materiały
eksploatacyjne, dokumentacja naprawy i obsługi;
 elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne), m.in.: obwody
prądu stałego i przemiennego, źródła prądu – akumulator, pole elektryczne i magnetyczne, silniki
i rozruszniki, miernictwo elektryczne, elementy elektroniki – czujniki, elementy elektroniki – elementy
wykonawcze, oświetlenie i wskaźniki, układy elektryczne – zapłon, podstawy mechatroniki, układy
bezpieczeństwa, wyposażenie dodatkowe – komfortu, elementy automatyki, diagnoskopy i komputery
diagnostyczne;
 pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych (zajęcia praktyczne), m.in.: bezpieczeństwo i higiena
pracy, diagnostyka układów zapłonowych wraz z bhp, diagnostyka układów wtrysku benzyną wraz
z bhp, diagnostyka układów wtrysku olejem napędowym wraz z bhp, diagnostyka układu rozruchowego
wraz z bhp, diagnostyka układu napędowego – elektryka wraz z bhp, diagnostyka instalacji elektrycznej
wraz z bhp, diagnostyka układu sygnalizacji wraz z bhp, diagnostyka układu rozruchowego i zasilania
wraz z bhp, diagnostyka systemów komfortu/CAN wraz z bhp, diagnostyka systemów bezpieczeństwa
wraz z bhp;
 pracownia mechatroniki (zajęcia praktyczne), m.in.: badanie własności obwodów elektrycznych
i elektronicznych wraz z bhp, schematy elektryczne, badanie elektroniczne sterowanych układów
zasilania silników z zi i zs wraz z bhp, badanie elektrycznych i elektronicznych układów silnika wraz
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z bhp, badanie elektrycznych i elektronicznych układów podwoziowych wraz z bhp, badanie
elektrycznych i elektronicznych układów wyposażenia pojazdów samochodowych wraz z bhp;
praktyczna obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, m.in.: bezpieczeństwo i higiena pracy, dział
obróbki ręcznej i mechanicznej wraz z bhp, dział miernictwa elektrycznego wraz z bhp, obsługa
i naprawa układów zapłonowych wraz z bhp, obsługa i naprawa układów wtrysku benzyną wraz z bhp,
obsługa i naprawa układów wtrysku olejem napędowym wraz z bhp, obsługa i naprawa układu
rozruchowego wraz z bhp, obsługa i naprawa układu napędowego - elektryka wraz z bhp, obsługa
i naprawa układów hamulcowych - elektryka wraz z bhp, obsługa i naprawa instalacji wraz z bhp,
obsługa i naprawa układu sygnalizacji wraz z bhp, obsługa i naprawa układu rozruchowego i zasilania
wraz z bhp, obsługa i naprawa systemów komfortu/CAN wraz z bhp, obsługa i naprawa systemów
bezpieczeństwa wraz z bhp.
Przygotowanie materiałów do zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla uczestników
projektu oraz realizacja zamówienia w oparciu o harmonogram przekazany przez Zamawiającego
(w tym sporządzenie dokumentacji poświadczającej przeprowadzenie zajęć, obejmującej co najmniej
uzupełnienie dziennika zajęć udostępnionego przez Zamawiającego).
Miejsce prowadzenia zajęć: wskazane przez Zamawiającego na terenie M. Szczecin.
Zamawiający zapewni sale do zajęć teoretycznych i praktycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem
oraz wydruk materiałów merytorycznych przygotowanych przez Wykonawcę. Wszystkie materiały/
konspekty wykorzystywane na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia zostaną przekazane
Zamawiającemu w formie elektronicznej najpóźniej na 1 dzień przed realizacją zaplanowanych bloków
tematycznych. Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć w ramach projektu znajdować się
będą w budynkach, których stan techniczny nie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników oraz osób
prowadzących.
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 dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wskazane w opisie przedmiotu zamówienia
kwalifikacyjne kursy zawodowe, zgodnie z przedstawioną tematyką zajęć. Każdy Oferent może złożyć ofertę na
przeprowadzenie jednego, kilku lub wszystkich tematów zajęć (dowolne zestawienie) wskazując je w ofercie.
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) z rozbiciem na poszczególną
tematykę zajęć. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty
ZUS po stronie pracodawcy.
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:
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a) posiadający wykształcenie wyższe (w przypadku osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą lub osób wydelegowanych do realizacji zamówienia przez podmioty gospodarcze);
b) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
c) posiadający przygotowanie merytoryczne w zakresie pracy na rzecz osób dorosłych oraz minimum 6-letnie
doświadczenie dydaktyczne w kształceniu w zawodach samochodowych z tematyki tożsamej do przedmiotu
zamówienia, m.in. w szkołach ponadgimnazjalnych, na uczelniach, na kursach kwalifikacyjnych (Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu doświadczenia osób zaangażowanych do realizacji
zamówienia);
d) będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod warunkiem, że osobiście
będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne lub jako przedsiębiorstwo posiada odpowiednie zasoby i doświadczenie
(w ciągu ostatnich 3 lat) w prowadzeniu zajęć z ww. zakresu.
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:
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 20%,
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium a):
- cena poniżej zabudżetowanej wartości od 60% do 30% - 20 punktów,
- cena poniżej zabudżetowanej wartości od 29% do 0% - 10 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości do 9% - 5 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości od 9% - 0 punktów;
b) doświadczenie oferenta z zakresu składanej oferty oraz jakość świadczenia ww. usług (w tym
dotychczasowa współpraca z Zamawiającym), znaczenie 80%,
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium b):
- za doświadczenie obejmujące powyżej 150 h przeprowadzonych zajęć dydaktycznych - w tym
świadczonych na rzecz Zamawiającego (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania
ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym w pkt. 1.1) (tematyka musi być spójna
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z minimum 1 punktem z wybranego zakresu merytorycznego zawartego w opisie przedmiotu
zamówienia w częściach a) lub b) – 80 punktów,
- za doświadczenie obejmujące powyżej 150 h przeprowadzonych zajęć dydaktycznych (w okresie
ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym
wskazanym w pkt. 1.1) (tematyka musi być spójna z minimum 1 punktem z wybranego zakresu
merytorycznego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w częściach a) lub b) - 75 punktów,
- za doświadczenie obejmujące do 150 h przeprowadzonych zajęć dydaktycznych (w okresie ostatnich
trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym
w pkt. 1.1) (tematyka musi być spójna z minimum 1 punktem z wybranego zakresu merytorycznego
zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w częściach a) lub b) – 60 punktów,
- za doświadczenie obejmujące do 100 h przeprowadzonych zajęć dydaktycznych (w okresie ostatnich
trzech lat poprzedzających termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym
w pkt. 1.1) (tematyka musi być spójna z minimum 1 punktem z wybranego zakresu merytorycznego
zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w częściach a) lub b) – 40 punktów,
- za brak doświadczenia w zakresie zamówienia – 0 punktów.
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.
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.
W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
zostanie złożona po terminie składania ofert;
nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

6. Miejsce i termin składania ofert
Oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2) oraz informacji/
specyfikacji określającej doświadczenie 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
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

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

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

Załącznik nr 1
...........................................
(miejscowość i data)
OFERTA CENOWA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć
teoretycznych i praktycznych podczas 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):
Fundacja Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie
ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin
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 „-”):
Tematyka zajęć kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę
zajęć dydaktycznych

Kurs „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”:
podstawy konstrukcji maszyn (zajęcia teoretyczne)
Kurs „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”: budowa
pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne)
Kurs „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”:
eksploatacja pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne)
Kurs „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”:
elektryczne i elektroniczne wyposażanie pojazdów (zajęcia
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

teoretyczne)
Kurs „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”:
pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych (zajęcia
praktyczne)
Kurs „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”:
pracownia mechatroniki (zajęcia praktyczne)
Kurs „MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH”:
praktyczna obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
(zajęcia praktyczne)
Kurs „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH”: podstawy konstrukcji maszyn (zajęcia
teoretyczne)
Kurs „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH”: budowa pojazdów samochodowych
(zajęcia teoretyczne)
Kurs „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH”: eksploatacja pojazdów samochodowych
(zajęcia teoretyczne)
Kurs „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH”: elektryczne i elektroniczne wyposażenie
pojazdów samochodowych (zajęcia teoretyczne)
Kurs „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH”: pracownia diagnostyki pojazdów
samochodowych (zajęcia praktyczne)
Kurs „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH”: pracownia mechatroniki (zajęcia
praktyczne)
Kurs „ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH”: praktyczna obsługa i naprawa pojazdów
samochodowych (zajęcia praktyczne)
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 ...............
(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,
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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 przygotowanie oraz
przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych podczas 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 ...............
(miejscowość i data)

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

WYKAZ OSÓB
Wykaz osób zaangażowanych do przygotowania oraz przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
podczas 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.

Nazwisko
i imię

Wykształcenie
i doświadczenie zawodowe
(należy wskazać ilość lat
doświadczenia
w pracy dydaktycznej
w zakresie przedmiotu
zamówienia)

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych z tematyki tożsamej
z przedmiotem zamówienia (określić
tematykę i liczbę godzin)

Dotychczasowa
współpraca
z Zamawiającym

1.
2.
3.

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

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