Lublin, dn. 19.02.2018r.
Zaproszenie do składania ofert nr: 06/AC/NJKZ/2018
dotyczące przeprowadzenia egzaminu z zakresu „Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym/
drogowym/ kombinowanym” w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6
„Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.
Zamawiający:
Aviation Consulting Michał Ratajczak
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Armii Krajowej 29/8
REGON: 080442359, NIP: 5992939472
Biuro realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”

Informacje szczegółowe do zamówienia:
Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie egzaminu wraz z wydaniem certyfikatów z zakresu
„Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym/
drogowym/ kombinowanym” dla 7 grup, dla średniej liczebności grupy –
od 9 do 11 osób. Łącznie dla 73 osób.

Cel

Sprawdzenie umiejętności oraz wiedzy nabytej podczas zajęć z zakresu
„Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym/
drogowym/ kombinowanym”.

System realizacji:

egzamin stacjonarny

Miejsce egzaminu:

Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i
Marynarz w Kołobrzegu
ul. Arciszewskiego 21, 78-100 Kołobrzeg
Egzaminy mogą być realizowane od 28.02.2017 do 20.06.2018 r w dni
powszednie i weekendy w godzinach od 8.00 do 18.00. Termin realizacji
egzaminów jest uzależniony od obowiązków szkolnych uczniów. Termin
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egzaminu może być określony oddzielnie dla każdej z grup.
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Termin realizacji:

Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) Przeprowadzenia egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje z zakresu
„Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym/
drogowym/ kombinowanym” będącego przedmiotem Zaproszenia do składania ofert nr 06/AC/NJKZ/2018
a)

Bieżącego informowania Zamawiającego o:
- rezygnacji UP,
- problemach zgłaszanych przez UP,

b)

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz
projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020, w tym w szczególności
dostarczenie do Biura Projektu kompletnej dokumentacji z egzaminu (testy oraz listy obecności).

Uprawnieni Wykonawcy:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez Wykonawców następujących kryteriów:
1.

Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów z
zakresu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw w transporcie towarów i wydania certyfikatów

2.

Egzamin musi spełniać kryteria określone w: "Liście sprawdzającej do weryfikacji, czy dany
dokument można uznać za potwierdzający kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników
monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji" zamieszczonej w załączniku nr 8 do
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

3.

Posiadanie uprawnień do wydania certyfikatu, potwierdzającego nabyte kompetencje.

Opis sposobu przygotowania ofert:
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
5. Do formularza oferty załączyć należy:
- informację o spełnianiu warunków zamówienia – Załącznik nr 2,

Kryteria oceny ofert:
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4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, a następnie wysłana w formacie pdf na adres
biuro@aviacon.pl; (decyduje data wpływu na skrzynkę pocztową) do dnia 26.02.2018r. do godziny 14:00. w
tytule wiadomości należy wpisać :"Nowa jakość kształcenia zawodowego - Zaproszenie do składania ofert nr:
06/AC/NJKZ/2018”.Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Fakt prawidłowego dostarczenia
oferty można potwierdzić pod nr tel. +48668303225
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- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1. Oferty zostaną ocenione pod kątem najniższej ceny zaproponowanej przez oferenta za przeprowadzenie
egzaminu.
2. Ocena ofert nastąpi do 27.02.2018r. w Biurze Projektu.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyniku postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.
5. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie
będzie rozpatrywana.
6. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
Kontakt z Zamawiającym:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Michał Ratajczak,
e-mail: michal.ratajczak@aviacon.pl tel.: 668303225
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
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Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zamówienia
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert nr 06/AC/NJKZ/2018 z dn.

Formularz oferty

dotyczącej przeprowadzenia egzaminu z zakresu „
Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym/
drogowym/

kombinowanym”

w

ramach

projektu

„Nowa

jakość

kształcenia

zawodowego”

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6
„Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.
1.

Dane Wykonawcy

Nazwa
Adres
Dane kontaktowe
(adres e-mail, nr telefonu)
2.

Cena

Cena (brutto)

………………………… zł brutto za 1 osobę

Słownie:

………………………………………………….
podpis Wykonawcy
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data
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………………………………..………………

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert nr 06/AC/NJKZ/2018 z dn.

Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków zamówienia

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:
Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do składania ofert nr 06/AC/NJKZ/2018 na
przeprowadzenie egzaminu z zakresu „Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym/
drogowym/ kombinowanym” w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego” i zdobyłam(em)
konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1.

posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

2.
3.

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia
posiadam uprawnienia do wydania certyfikatów

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że Wykonawca, którego
reprezentuję, dostarczy egzamin zewnętrzny certyfikujący lub egzamin zewnętrzny, który spełnia kryteria określone w:
"Liście sprawdzającej do weryfikacji, czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikacje na potrzeby mierzenia
wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji" zamieszczonej w załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 "Podstawowe informacje
dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

………………………………………………….
podpis Wykonawcy
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………………………………..………………

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert nr 06/AC/NJKZ/2018 z dn.
.
Oświadczenie o braku powiązań

Nazwa instytucji :
Siedziba:
NIP:
oświadczam, że nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych polegających 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.
z Zamawiającym:
Aviation Consulting Michał Ratajczak; ul. Armii Krajowej 29/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

……………………………….
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(podpis Wykonawcy)

