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Włocławek, 03.01.2018 r. 

Nr sprawy:   KPCENW.AOM.331.2.1.2018 
 
 
 
...............................................................                                                  
              pieczęć zamawiającego 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług    

 

1. Zamawiający: 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 
87-800 Włocławek 
Regon: 910853652 
NIP: 888-23-64-575 
tel. (54)2313342  fax. (54)4121098 
e-mail: kpcen@cen.info.pl. 
strona internetowa: www.cen.org.pl 
 
2. Przedmiot  zamówienia: 
Przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorski 
program dla uczestników Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
 
Kod CPV: 80210000-9 – usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły  

                            średniej   
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć 
pozalekcyjnych w oparciu o autorski program dla uczestników Projektu pn. „Szkoła 
Zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

2. Projekt jest finansowany zgodnie z postanowieniami uchwały nr 8/343/17 Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyznania 
dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Szkoła Zawodowców” w ramach 
Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne  
i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

3. Zajęcia zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanego innowacyjnego 
programu zawodowego, spójnego i będącego kontynuacją dotychczas realizowanego 
programu w ramach projektu „Szkoła Zawodowców” dopuszczonego do użytku w 
danej szkole i zatwierdzonego przez KPCEN we Włocławku. Wezmą w nich udział 

http://www.cen.org.pl/
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uczniowie zawodów objętych wsparciem, minimalnie 5 uczniów z danej grupy 
zawodowej. Zajęcia będą trwały łącznie  30 godzin w ciągu roku szkolnego 2017/2018 
(przy czym wyłoniony w niniejszym postępowaniu wykonawca napisze program i 
przeprowadzi 15 godzin zajęć) i zostaną przeprowadzone przez nauczycieli, którzy 
również będą uczestniczyć w warsztatach na uczelni wyższej prowadzonych według 
programu dla danego zawodu zawartego w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego. 

4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, różniące się miejscem 
realizacji zadań. 

5. Lista części w ramach zamówienia do przeprowadzenia innowacyjnych zawodowych 
zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorski program dla uczestników Projektu pn. 
„Szkoła Zawodowców” wraz z liczbą godzin zajęć: 
 

Lp. Opis części zamówienia 

Liczba godzin zajęć 
w roku szkolnym 

2017/2018 (w 
okresie styczeń – 
kwiecień 2018 r.) 

1.  

Przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć 
pozalekcyjnych w oparciu o autorski program w Zespole 
Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych,  
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 26 dla zawodu: technik elektryk 

15 

2.  

Przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć 
pozalekcyjnych w oparciu o autorski program w Technikum 
w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu, 87-100 Toruń, 
ul. Grunwaldzka 25 B dla zawodu: technik pojazdów 
samochodowych 

15 

 
Wykonawcy składają oferty na poszczególne części. 
 
3.1. CZĘŚĆ I - Przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć pozalekcyjnych w 
oparciu o autorski program w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i 
Elektronicznych  
w Toruniu dla zawodu: technik elektryk 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 

87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 26 
 

3.9. CZĘŚĆ II - Przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć pozalekcyjnych w 
oparciu o autorski program w Technikum w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu dla 
zawodu: technik pojazdów samochodowych 
 
MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25 B 
Warunki udziału w postępowaniu: 
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1. Nauczyciel kształcenia zawodowego w danym zawodzie zgodnym z wybraną częścią 
zamówienia. 

2. Czynny nauczyciel z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku 
nauczyciela kształcenia zawodowego. 

3. Rekomendacje potwierdzające doświadczenie/umiejętności w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 

4. Oświadczenie wykonawcy, iż jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację 
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
oraz działań finansowanych z innych źródeł,  w tym środków własnych i innych 
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie – załącznik nr 5 do zapytania 
ofertowego. 

5. Oświadczenie Wykonawcy o wymaganym wykształceniu, doświadczeniu  
i uprawnieniach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4  
do zapytania ofertowego. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2018 r.  

 
4. Kryterium oceny ofert: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dla każdej części odrębnie, na podstawie 
poniższego kryterium, któremu odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający 
zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca  
w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilość 
punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym warunki udziału, przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Każda 
część oceniana będzie oddzielnie. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans oceny przedmiotu zamówienia wg poniższych kryteriów. 

3. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktowy oceny 
ofert Zamawiający wybierze Wykonawcę spośród tych ofert, która ma najniższą cenę. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
- Cena oferty brutto - waga 40 % 
- Wiedza (wykształcenie) - waga 30 % 
- Doświadczenie – waga 30% 
 
W celu oceny i porównania złożonych ofert stosuje się ocenę punktową. Maksymalna 
łączna liczba punktów możliwa do przyznania przy ocenie oferty wynosi 100. 
Każdemu kryterium została przypisana maksymalna, wskazana poniżej liczba 
punktów, a także sposób punktowania: 
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a) dla oferty z najniższą ceną brutto liczba punktów uzyskanych za kryterium Cena 
wynosi  
40 pkt; 

b) dla pozostałych ofert znaczenie kryterium Cena będzie obliczane według 
następującego wzoru: 

 
1) Cena – 40 punktów. Sposób liczenia punktacji za cenę: dla kryterium Cena - sposób 

obliczenia jego znaczenia będzie następujący: 
 

    Cnaj 
Pc = -------------- x 100 pkt  x  40% 

    Cbad 
Pc       - liczba punktów badanej oferty 
Cnaj    – najniższa cena spośród złożonych ofert 
Cbad – cena badanej oferty 
 
 

2) Wiedza (wykształcenie)  – 30 punktów.  
        W ramach kryterium oceniane będzie przygotowanie do realizacji projektu.  
        W ocenie tej będą brane pod uwagę następujące elementy:  

1) wykształcenie Wykonawcy dotyczące zakresu zamówienia. 
 

Kryterium Wiedza oceniane będzie w skali od 0 do 30 punktów. 
 

3) Doświadczenie – 30 punktów. 
        W ramach kryterium oceniane będzie przygotowanie do realizacji projektu.  
        W ocenie tej będą brane pod uwagę następujące elementy:  

1) doświadczenie zawodowe Wykonawcy z rekomendacjami dotyczące zakresu 
zamówienia. 

 
 Kryterium Doświadczenie oceniane będzie w skali od 0 do 30 punktów. 
 

5. Inne istotne warunki zamówienia:  
Zamawiający nie jest płatnikiem VAT. 
 

6. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego). 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
 nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 
upoważnioną.  
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 
umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Przeprowadzenie innowacyjnych 
zawodowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorski program dla uczestników 
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Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. 
Oferta powinna zawierać: 
1) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych 

lub kapitałowych z Zamawiającym; 
2) załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – OFERTA; 
3) załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – CV;  
4) załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane 
wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnienia;  

5) załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu 
zawodowym; 

6) załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – kwestionariusz osobowy osoby realizującej 
zadanie;  

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe pedagogiczne lub 
spełnienie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych  
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1264); 

8) załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – szczegółowe programy zajęć  
dla poszczególnych zawodów; 

9) zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub kilku 
części zamówienia.  
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej części. Wykonawca, 
który złoży więcej niż jedną ofertę w ramach jednej części zostanie wykluczony  
z postępowania. 
Oferty, które wpłyną do placówki po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie (pokój nr 101), pocztą, 
pocztą elektroniczną na adres kpcen@cen.info.pl lub faksem pod nr 54 412 10 98. 
Ofertę złożyć należy do dnia 11.01.2018 r. do godz. 8.30. 
                                                                    

 
.................................................................... 

                                                                              (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)  
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