POSTĘPOWANIE NR 18/ALO SUS

I.

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa, adres, dane kontaktowe:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1,
00-666 Warszawa,
NIP: 525-17-26-659,
REGON: 012433534,
e-mail: agnieszka.swieczka@ceo.org.pl
tel. (22) 875 85 40 wew.110

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów, którzy poprowadzą spotkanie w ramach
sieci współpracy trenerów współpracujących z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu dotyczącego
podniesienia kompetencji w zakresie przywództwa, skoncentrowanego na kształtowaniu kompetencji
kluczowych u uczniów.
2. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym
osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia
szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych
uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zapytania ofertowego jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień jako CPV:
Kod CPV – 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5. Do realizacji zamówienia zostaną wyłonieni dwaj Wykonawcy, który otrzymają najwyższą liczbę
punktów w kryteriach oceny ofert (oferty wybrane jako najkorzystniejsze).
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od
wyników.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia innym
podwykonawcom, poza sytuacjami określonymi w załączniku nr 6 – wzorze umowy § 4. ust. 7-10.
10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym
i przygotować ofertę zgodnie z jego wymaganiami.

IV. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018, trwać będzie 6 godzin szkoleniowych w trzech grupach
szkoleniowych liczących ok 15 osób.
Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych szkoleń określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

V. V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W ZAPYTANIU OFERTOWYM
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe wymagania:
1) posiadają wykształcenie wyższe;
2) posiadają przygotowanie do pracy trenera i dysponują certyfikatem trenera lub zaświadczeniem
o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich, które
trwały minimum 80 godzin dydaktycznych lub posiadają przygotowanie do pracy w charakterze
coacha i dysponują certyfikatem coacha lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów
podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności coachingowych, które trwały minimum
80 godzin dydaktycznych;
3) posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty – minimum 150
godzin dydaktycznych w okresie 3 lat przed dniem publikacji niniejszego zapytania ofertowego,
4) posiadają doświadczenie w pracy trenerskiej z kadrą kierowniczą oświaty – minimum 25 godzin
dydaktycznych w okresie 3 lat przed dniem publikacji niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania:
1) podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z wykazem przeprowadzonych szkoleń
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w którym Wykonawca wykaże
i oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V ust. 1 pkt 1)-4).
W celu potwierdzenia należytego wykonania usług wykazanych w ww. wykazie Wykonawca,
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert (oferta najwyżej
oceniona), dostarczy na żądanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego,
dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje.
2) podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania
ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub

podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe 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 proc. 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 lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

3) podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do zapytania
ofertowego.
4) w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert).

VI. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku:
1) niewykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdziale V ust. 1;
2) niezałączenia przez Wykonawcę wraz z ofertą lub na żądanie Zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1)-4);
3) złożenia oferty lub innych oświadczeń oraz dokumentów wymaganych treścią niniejszego zapytania
ofertowego podpisanych przez osobę(y) nieupoważnioną(e);
4) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody na poprawienie
oferty w zakresie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych bądź innych
oczywistych omyłek polegających na niezgodności ofert z przedmiotem zapytania ofertowego;
5) wystąpienia powiązań osobowo-kapitałowych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 2);
6) po zastosowaniu procedury, o której mowa w ust. 2.
2. W przypadku niezałączenia lub niezłożenia wymaganych dokumentów i/lub oświadczeń, o których
mowa w ww. rozdziale V ust. 2 pkt 1)-4) lub pełnomocnictwa (rozdz. VI ust. 1 pkt 3) albo załączenia ich
w sposób wadliwy (niezgodny z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający
jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w wyznaczonym terminie. W
przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów lub
dostarczone dokumenty będą wadliwe (niezgodność z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego)
Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę z dalszego udziału z postępowania. Oferta Wykonawcy
wykluczonego z postępowania zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym, w języku polskim, w formie pisemnej.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem.
5. Na kopercie, powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
„POSTĘPOWANIE NR 18/ALO SUS”.
6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub Wykonawcę,
a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę,
oświadczenia, dokumenty nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy
dołączyć także stosowne pełnomocnictwo.
7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Powiadomienie powinno być opatrzone napisem:
„POSTĘPOWANIE NR 18/ALO SUS” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczone dodatkowo
napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy
stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wymagane jest sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.
10. W ofercie Wykonawca określi cenę brutto za 1 godzinę dydaktyczną (45 min.) świadczenia usług
trenerskich oraz swoją dyspozycyjność (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć: w siedzibie głównej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (w sekretariacie), do dnia 23 maja 2018 r.
godz. 12:00. Oferta powinna być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.
2. Po analizie nadesłanych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która spełniają warunki
formalne udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu i odrzuceniu z postępowania – oferta

z największą liczbą punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, o których mowa w rozdziale XI zapytania
ofertowego.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
4. Wykonawca poda w ofercie, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, cenę brutto
za 1 godzinę dydaktyczną (45 min.) świadczenia usług trenerskich.
5. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatków (także od towarów i usług)
i kosztów ubezpieczeń społecznych, które Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
będzie mógł naliczyć i odprowadzić. Wszystkie daniny publiczno-prawne zostaną potrącone
z wynagrodzenia brutto w oparciu o oświadczenie podatkowe Wykonawcy załączone do umowy.
6. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
7. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie
będą podlegały zmianom.
8. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:

Lp
.

Kryterium

Waga

Punkty

1.

Cena

50%

50

2.

Kwalifikacje i doświadczenie

50%

50

Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując
zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń), i wybierze ofertę z najwyższą liczbą
punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających wykluczeniu i odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
Punkty ogółem = Punkty za kryterium Cena + Punkty za kryterium Kwalifikacje i doświadczenie

KRYTERIUM CENA:
W kryterium "CENA" Zamawiający porówna cenę brutto za 1 godzinę dydaktyczną (45 min.) świadczenia
usług trenerskich określoną przez Wykonawców w ofertach.
Punkty w kryterium cena zostaną przyznane wg następującego wzoru:

X=

najniższa zaoferowana cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną
cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną ocenianej oferty

× 50 punktów

Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Zamawiający przewiduje maksymalną stawkę brutto za 1 godzinę dydaktyczną (45 min.) szkolenia w kwocie
135 złotych brutto, kwota wynika z możliwości sfinansowania kosztu w ramach realizacji Projektu, z którego
finansowane jest zamówienie.
Oferta, w której ww. stawka jednostkowa danej pozycji zostanie przekroczona, zostanie odrzucona jako
niezgodna z treścią niniejszego

KRYTERIUM KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE:
Zamawiający oceni kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy wyłącznie na podstawie oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w których Wykonawca określi
swoje doświadczenie i kwalifikacje w zakresie wymienionych poniżej podkryteriach.
Doświadczenia i kwalifikacje Wykonawcy zawarte w ofercie lub w jej innych integralnych załącznikach (poza
załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty Wykonawcy
w ww. kryterium oceny ofert.
W załączniku nr 2 Wykonawca wskazuje spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu zgodnie
z rozdz. V ust. 1. W sytuacji, kiedy wskaże wyższą niż minimalną liczbę godzin dla kryteriów określonych
w rozdz. V ust. 1 pkt 4)-5) w załączniku nr 2, przyznane mu zostaną dodatkowe punkty zgodnie z pkt 1)
(poniżej).
1. Kwalifikacje i doświadczenie – 50 pkt
Wykonawca zdobędzie dodatkowe punkty w podkryterium Kwalifikacje i doświadczenie, spełniając poniższe
warunki:
Lp.

1.

Warunki

Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla
pracowników systemu oświaty (powyżej 150 godzin
dydaktycznych, które stanowią niezbędne do udziału
w postępowaniu minimum) w okresie 3 lat przed dniem
publikacji niniejszego zapytania ofertowego

Liczba punktów
0-8 pkt.
 150 godzin – 0 pkt.
 151-200 godzin – 1 pkt.
 201-250 godzin – 2 pkt.
 251-300 godzin – 3 pkt.
 301-350 godzin – 4 pkt.
 351-400 godzin – 5 pkt.
 401-450 godzin – 6 pkt.
 451-500 godzin – 7 pkt.
 powyżej 501 godzin – 8 pkt.

Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry
kierowniczej oświaty (powyżej 25 godzin dydaktycznych,
które stanowią niezbędne do udziału w postępowaniu
minimum) oświaty w okresie 3 lat przed dniem publikacji
niniejszego zapytania ofertowego

0-7 pkt.
 26 godzin – 0 pkt.
 26-35 godzin – 1 pkt.
 36-45 godzin – 2 pkt.
 46-60 godzin – 3 pkt.
 61-80 godzin – 4 pkt.
 81-100 godzin – 5 pkt.
 101-120 godzin – 6 pkt.
 powyżej 121 godzin – 7 pkt.

3.

Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu
kompleksowego wspomagania szkół w okresie 3 lat przed
dniem publikacji niniejszego zapytania ofertowego

0-5 pkt.
 brak doświadczenia – 0 pkt.
 1-25 godzin – 1 pkt.
 26-50 godzin – 2 pkt.
 51-75 godzin – 3 pkt.
 76-100 godzin – 4 pkt.
 powyżej 101 godzin – 5 pkt.

4.

Posiadają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
w pracy w szkole lub przedszkolu lub placówce oświatowej
(1 rok = 1 rok szkolny/przedszkolny) na stanowisku
kierowniczym w okresie 15 lat przed dniem publikacji
niniejszego zapytania ofertowego

0-3 pkt.
 poniżej 3 lat doświadczenia – 0 pkt.
 co najmniej 3 lata do 4 lat – 1 pkt.
 powyżej 4 lat do 5 lat – 2 pkt.
 powyżej 5 lat – 3 pkt.

Posiadają jednocześnie przygotowanie do pracy trenera
i coacha (posiadają certyfikat lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń
z zakresu umiejętności coachingowych i trenerskich)

0-3 pkt
 nie posiada jednocześnie certyfikatu
coacha po ukończeniu min. 80 h
dydaktycznych i certyfikatu trenera po
ukończeniu min. 80 h dydaktycznych
– 0 pkt.
 posiada jednocześnie certyfikat coacha po
ukończeniu 81-100 h dydaktycznych
i certyfikat trenera po ukończeniu
81-100 h dydaktycznych – 1 pkt.
 posiada jednocześnie certyfikat coacha po
ukończeniu 101-119 h dydaktycznych
i certyfikat trenera po ukończeniu 101-119
h dydaktycznych – 2 pkt.
 posiada jednocześnie certyfikat coacha po
ukończeniu min. 120 h dydaktycznych
i certyfikat trenera po ukończeniu
min. 120 h dydaktycznych – 3 pkt.

2.

5.

6.

Posiadają doświadczenie związane z prowadzeniem
wspomagania w szkołach/placówkach w okresie 3 lat przed
dniem publikacji niniejszego zapytania ofertowego

0-3 pkt
 brak doświadczenia - 0 pkt.
 1-2 szkoły/placówki – 1 pkt.
 3-4 szkoły/placówki – 2 pkt.
 5 szkół/placówek i powyżej – 3 pkt.

7.

Posiadają doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń
dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień
związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych
u uczniów albo brali udział w formach doskonalenia z ww.
dziedziny (minimum 40 godzin dydaktycznych) w okresie 3
lat przed dniem publikacji niniejszego zapytania ofertowego

0; 2 pkt; 4 pkt
 brak udziału w szkoleniu albo udział
w szkoleniu poniżej 40 godz. – 0 pkt
 udział w szkoleniu (min. 40 godz.) – 2 pkt.
 Prowadzenie szkolenia (min. 20 h) – 4 pkt.

8.

Jest autorką/autorem/ współautorką/współautorem
publikacji lub materiałów szkoleniowych z zakresu
zarządzania placówką oświatową lub kształtowania
kompetencji kluczowych u uczniów
wydanych/wytworzonych w okresie 3 lat przed dniem
publikacji niniejszego zapytania ofertowego

0-3 pkt
 brak publikacji/mat. szkol. – 0 pkt.
 1-2 publikacje/mat. szkol. – 1 pkt.
 3-4 publikacje/mat. szkol. – 2 pkt.
 5 i powyżej publikacji/mat. szkol. – 3 pkt.

9.

Brał/-a udział w szkoleniach prowadzonych w ramach
projektów PO KL oraz/lub PO WER z zakresu
kompleksowego wspomagania szkół

10.

Prowadził/-a szkolenia/wykłady/seminaria z zakresu
przywództwa edukacyjnego w okresie 3 lat przed dniem
publikacji niniejszego zapytania ofertowego

11.

12.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla
trenerów, podnoszących ich kwalifikacje trenerskie, w
okresie 3 lat przed dniem publikacji zapytania ofertowego

Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia modelowych
rozwiązań/innowacji/eksperymentów w placówce, w której
pełnił funkcje kierowniczą (dotyczy osób spełniających
kryterium nr 4)

0-3 pkt
 brak udziału w szkoleniu – 0 pkt.
 udział w 1 szkoleniu PO KL lub PO WER
z zakresu kompleksowego wspomagania
szkół – 1 pkt.
 udział w 2 szkoleniach – 2 pkt.
 udział w trzech lub więcej niż trzech
szkoleniach – 3 pkt.
0-3 pkt
 brak szkoleń - 0 pkt.
 1-20 h dydaktycznych szkoleń – 1 pkt.
 21-39 h dydaktycznych szkoleń – 2 pkt.
 40 i więcej h dydaktycznych szkoleń – 3
pkt.
0; 1pkt.:3 pkt.; 5 pkt.
 brak doświadczenia - 0 pkt.
 35 godzin dydaktycznych szkoleń – 1 pkt.
 36 – 60 godzin dydaktycznych szkoleń – 3
pkt.
 60 i więcej godzin dydaktycznych
– 5 pkt.
0-3 pkt
 nie posiada doświadczenia – 0 pkt
 zrealizował 1 modelowe rozwiązanie
– 1 pkt.
 zrealizował 2 modelowe rozwiązania
– 2 pkt.



realizował 3 i więcej modelowych
rozwiązań – 3 pkt.

1.Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
2.Zamawiający w każdej części udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów w ww. kryteriach oceny ofert (oferta najkorzystniejsza).
3.Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się
z pracowników lub współpracowników Zamawiającego.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5.Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania kopii dokumentów
potwierdzających ww. kwalifikacje od Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
6.W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych
bądź innych oczywistych omyłek polegających na niezgodności ofert z przedmiotem zapytania
ofertowego Wykonawca będzie zobligowany do wyrażenia zgody na poprawienie tych omyłek.
W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie ww. omyłek
zostanie wykluczony z postępowania.
7.O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną niezwłocznie wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty przed upływem terminu składania ofert.
8.Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszych ofert.
9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcami, których oferty
wybrano jako najkorzystniejsze. W przypadku gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający
może unieważnić postępowanie.
10.W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe nie zostanie złożona żadna ważna oferta
Zamawiający unieważni postępowanie zainicjowane niniejszym zapytaniem ofertowym.
11.Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty, wykluczenia z postępowania,
odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania) nie przysługuje odwołanie.
12.Zamawiający nie dopuszcza do oceny ofert, w których Wykonawca będzie posługiwał się doświadczeniem i
kwalifikacjami innych osób.

XII. INNE
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Pytania
dotyczące
niniejszego
zapytania
e-mail: agnieszka.swieczka@ceo.org.pl
3.

ofertowego

należy

kierować

na

adres

Zamawiający będzie odpowiadać na poszczególne pytania w terminie do 2 dni roboczych od daty
otrzymania pytania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.
5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (nie rodzi skutków w postaci
zawarcia umowy).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu
– do upływu terminu składania ofert, odwołania postępowania lub niewybrania oferty, odstąpienia od
udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, rezygnacji z części zamówienia bądź zmniejszenia
zakresu przedmiotowego zamówienia oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków
współpracy oferty z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

XIII.ZAŁĄCZNIKI:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego;
2. Kwestionariusz osobowy – doświadczenie Wykonawcy;
3. Wzór oświadczenia – powiązania osobowo-kapitałowe;
4. Wzór Formularza oferty;
5. Ramowy program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów opracowany przez ORE;
6. Wzór umowy.

