
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-03-2020

Termin składania ofert

16-03-2020

Numer ogłoszenia

1236378

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 16.03.2020 roku do godz. 10.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w
siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska
42,44-200 Rybnik, woj. śląskie, Polska. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej
złożenia będzie decydować data wpływu do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej,
zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do
Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Otwarcie złożonych
ofert nastąpi w dniu 16.03.2020 roku o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego pokój narad nr 4.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwestra Nagler – Minakowska, Joanna Wójcik (od poniedziałku do piątku od 7.30- 15.30)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/ 42 22 796, e- mail. zsbrybnik@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn.
„Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego
– RIT.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na cztery zadania:
Zadanie nr 1- pn. „Szkolenie z zakresu oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania
w zakresie tworzenia projektów architektonicznych, geodezyjnych, instalacji HVAC, Design Center ,
Ventack i Lisp.”,
Zadanie nr 2- pn. „Szkolenie z zakresu kompletowania opracowań projektowo-graficznych do obróbki



i przetwarzania danych geodezyjnych”,
Zadanie nr 3- pn. „ Szkolenie z zakresu oprogramowania graficzno-obliczeniowego dla celów
geodezyjnych”,
Zadanie nr 4- pn. „Szkolenie z zakresu wykonywania lotów dronem w zasięgu wzroku”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 a- d do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie Miejscowość: • 100 km od siedziby Zamawiającego
-dotyczy zadania nr 1 i nr 2, • 250 km od siedziby Zamawiającego dotyczy zadania nr 3, • 50 km od
siedziby Zamawiającego dotyczy zadania nr 4,

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zadanie nr 1 pn. „Szkolenie z zakresu oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania
w zakresie tworzenia projektów architektonicznych, geodezyjnych, instalacji HVAC, Design Center,
Ventack i Lisp.”
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem programu.
Zadanie nr 2 pn. „Szkolenie z zakresu kompletowania opracowań projektowo-graficznych do obróbki
i przetwarzania danych geodezyjnych”
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem programu.
Zadanie nr 3 pn. „Szkolenie z zakresu oprogramowania graficzno-obliczeniowego dla celów
geodezyjnych”
Celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe oraz obsługa programu komputerowego do obliczeń i
opracowań geodezyjnych.
Zadanie nr 4 pn. „ Szkolenie z zakresu wykonywania lotów dronem w zasięgu wzroku”
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika szkolenia wiedzy wymaganej do uzyskania świadectw
kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych ( dronów) w zasięgu wzroku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn.
„Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego
– RIT.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na cztery zadania:
Zadanie nr 1- pn. „Szkolenie z zakresu oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania
w zakresie tworzenia projektów architektonicznych, geodezyjnych, instalacji HVAC, Design Center ,
Ventack i Lisp.”,
Zadanie nr 2- pn. „Szkolenie z zakresu kompletowania opracowań projektowo-graficznych do obróbki



i przetwarzania danych geodezyjnych”,
Zadanie nr 3- pn. „ Szkolenie z zakresu oprogramowania graficzno-obliczeniowego dla celów
geodezyjnych”,
Zadanie nr 4- pn. „Szkolenie z zakresu wykonywania lotów dronem w zasięgu wzroku”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 a- d do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zdanie nr 1- od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r.
Zdanie nr 2 - od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 20 czerwca 2020 r.
Zdanie nr 3 - od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2020 r.
Zdanie nr 4 - od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 maja 2020 r.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu ZSB.343.4.2020
Załącznik 1a - Formularz oferty dla zadania nr 1
Załącznik 1b - Formularz oferty dla zadania nr 2
Załącznik 1c - Formularz oferty dla zadania nr 3
Załącznik 1d - Formularz oferty dla zadania nr 4
Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 5 - Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik 6a - Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 1
Załącznik 6b - Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 2
Załącznik 6c - Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 3
Załącznik 6d - Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 4

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, tj. dysponują bazą dydaktyczną



i wyposażeniem (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem wymagań BHP
i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętem i materiałami
dydaktycznymi zapewniającymi prawidłową realizację planu nauczania zlokalizowaną w odległości nie
większej niż:
• 100 km od siedziby Zamawiającego -dotyczy zadania nr 1 i nr 2,
• 250 km od siedziby Zamawiającego dotyczy zadania nr 3,
• 50 km od siedziby Zamawiającego dotyczy zadania nr 4,
Pomiar odległości zostanie dokonany za pomocą strony internetowej http://www.trasa.info/wyznaczanie-
trasy i pod uwagę będzie brany wynik dla najkrótszej trasy wzdłuż dróg utwardzonych. W polu „Wyjazd
z” zostanie wpisane „Rybnik, ul. Świerklańska 42” natomiast w polu „Dojazd do” zostanie wpisany adres
obiektu podanego w ofercie. Przy obliczaniu odległości w polu „Wyznacz po” zostanie wybrana opcja
„Najkrótsza odległość”; W formularzu ofertowym należy podać miejsce gdzie świadczona będzie usługa
szkoleniowa (nazwa obiektu, miejscowość, dokładny adres – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy).
Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1a-d do ogłoszenia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi wykształcenie
wyższe/zawodowe/kierunkowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające
przeprowadzenie danego szkolenia, oraz którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie
co najmniej 2 szkolenia w zakresie tematu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Należy w tym
celu wypełnić załącznik nr 5 do ogłoszenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zgodność programu szkolenia zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia; Opis weryfikacji
spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika nr 6a-d do ogłoszenia zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 6a-d do oferty. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Warunki zmiany umowy

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oraz innych zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niemożliwych do
przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do
umowy
w drodze aneksu. Szczegółowe przypadki zmian określone zostały w § 5 projektu umowy, stanowiącym
załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1a Formularz oferty dla zadania nr 1
Załącznik nr 1b Formularz oferty dla zadania nr 2
Załącznik nr 1c Formularz oferty dla zadania nr 3
Załącznik nr 1d Formularz oferty dla zadania nr 4



Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 a Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 1
Załącznik nr 6 b Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 2
Załącznik nr 6 c Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 3
Załącznik nr 6 d Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 4
Załącznik nr 7a Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
Załącznik nr 7 b Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Załącznik nr 7 c Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
Załącznik nr 7 d Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4
Załącznik nr 8 a Wzór umowy dla zadania nr 1
Załącznik nr 8 b Wzór umowy dla zadania nr 2
Załącznik nr 8 c Wzór umowy dla zadania nr 3
Załącznik nr 8 d Wzór umowy dla zadania nr 4
Załącznik nr 9 Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium ( dotyczy zadania nr 1,
zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 4) :

1. Kryterium oceny ofert- cena Waga % 100 % Punkty - 100
1) Kryterium ceny ( K1)
Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego.
Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty
uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Cn
C( K1) = (_________) x W,
Cb
gdzie:
C ( K1) - liczba punktów za cenę
Cn - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
Cb - cena badanej oferty
W - waga = 100
Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

2) Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione
wymagania w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres



Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

032 43 92 289

Fax

032 42 24 124

NIP

6420010758

Tytuł projektu

Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Numer projektu

RPSL.11.02.02-24-07G8/17-00


