
 

 

Białystok, dn. 16.01.2014r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 
                                           

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej 
oferty dotyczącej realizacji szkoleń w ramach projektu „Wykwalifikowane Kadry Warmii i Mazur”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY 
1.1.  Nazwa i adres Zamawiającego:  
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 
 
1.2. Adres strony internetowej zawierającej Zapytanie ofertowe:  
www.projekty.zdz.bialystok.pl  
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1. Określenie przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń: 
• Zagęszczarki gruntu: 3 uczestników, szkolenie 36 godz. 
• Przecinarki- piły do betonu: 3 uczestników, szkolenie 36 godz. 
• Koparko – ładowarki kl. III: 6 uczestników, szkolenie 170 godz.  
• Walec kl. III: 5 uczestników, szkolenie 170 godz.  
• Koparki kl. III: 8 uczestników, szkolenie 170 godz. 
• Równiarki kl. III: 2 uczestników, szkolenie 170 godz. 
• Ładowarki kl. III: 3 uczestników, szkolenie 170 godz. 
• Koparki kl. II: 1 uczestników, szkolenie 170 godz. 
• Ładowarki kl. II: 2 uczestników, szkolenie 170 godz. 
 

w ramach projektu „Wykwalifikowane Kadry Warmii i Mazur” w okresie luty – kwiecień 2014r. 
Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2014r. 
Dokładny terminy i zostanie podany przez Wykonawcę z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem w 
konsultacji z Zamawiającym. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na realizację usługi, 
zawierającą klauzulę rozliczania w zaleŜności od rzeczywistej liczby osób uczestniczących i kończących  
w szkolenie.  
 
2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
80500000-9 Usługi szkoleniowe  
 
2.3. Szczegółowy opis zamówienia: 
Oferta powinna zawierać opis szkolenia zawierający m.in. skrótowy program, ilość godzin, proponowany termin 
realizacji oraz kalkulację cenową szkoleń:  
• Zagęszczarki gruntu: 3 uczestników, szkolenie 36 godz. 
• Przecinarki- piły do betonu: 3 uczestników, szkolenie 36 godz. 
• Koparko – ładowarki kl. III: 6 uczestników, szkolenie 170 godz.  



• Walec kl. III: 5 uczestników, szkolenie 170 godz.  
• Koparki kl. III: 8 uczestników, szkolenie 170 godz. 
• Równiarki kl. III: 2 uczestników, szkolenie 170 godz. 
• Ładowarki kl. III: 3 uczestników, szkolenie 170 godz. 
• Koparki kl. II: 1 uczestników, szkolenie 170 godz. 
• Ładowarki kl. II: 2 uczestników, szkolenie 170 godz. 
 
Wykonawca ma zapewnić: 
- wykładowcę 
- salę wykładową 
- materiały szkoleniowe 
- egzamin zewnętrzny 
- zapewnić koszty badań lekarskich (jeśli wymagane) 
W kalkulacji naleŜy podać koszt na osobę oraz koszt ogólny. NaleŜy podać ceny brutto. 
 

2.4. Oferty częściowe 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

2.5. Negocjacje ceny 
Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z wykonawcą, który w trybie zapytania ofertowego złoŜył 
najlepszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji gdy najlepsza oferta przewyŜsza kwotę 
załoŜoną w budŜecie projektu przeznaczoną na ten przedmiot zamówienia.  
 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

• nie są powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiający. Przez powiązanie kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upowaŜnionymi 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: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Niespełnienie chociaŜby jednego z wymienionych wyŜej warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 
 
4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 3. na podstawie złoŜonego 
wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia” 



5.  WYMAGANE DOKUMENTY 
• Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 
• Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2). 
 

6.  KRYTERIA OCENY OFERT 
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące: 

• oferowana cena brutto – 100% 
 

6.3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 
                                                   NajniŜsza oferowana cena brutto 
 C – liczba punktów za cenę =                   x 100 

                                          Cena oferty badanej brutto 
Max. ilość punktów 100. 

 
6.4.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 
punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. JeŜeli nie 
moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niŜszą. 
 
7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW  
Wykonawcy, którzy złoŜą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niŜ w terminie 2 dni roboczych od dnia 
upływu terminu składania ofert.  
 
8.  OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:  
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Stypułkowska, tel. (85) 742-41-51, faks 
(85) 742-41-51, e-mail m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl 
 
9.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Oferty naleŜy składać faxem nr: (85) 742-41-51, elektronicznie pod adresem: 
m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w 
Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221, w terminie najpóźniej do dnia 29.01.2014r., 
do godz. 9:00. 
 
10. Załączniki 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
 
 
………………………… 
     pieczęć wykonawcy 
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  
 ul. Pogodna 63/1 

                                                                                                              15-365 Białystok 
 

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania nr 4/KadryWM13 
 

Nazwa wykonawcy  
Adres wykonawcy, 

tel, fax, e-mail 
 

NIP:  
Nr KRS lub numer innego właściwego dla 

wykonawcy rejestru 
 

 
Kryterium ceny 

Całkowity koszt zamówienia brutto 

Cyfrowo: 

Słownie: 

Całkowity koszt zamówienia brutto na osobę  
Osoba odpowiedzialna za wykonanie zamówienia z 

ramienia wykonawcy (tel., e-mail) 
 

 
Szczegółowa kalkulacja kosztów 

Szkolenie Koszt 
szkolenia 

Koszt badań 
lekarskich 

Koszt 
egzaminu 

Całkowity 
koszt brutto 

Zagęszczarki gruntu: 3 uczestników, 
szkolenie 36 godz. 

    

Przecinarki- piły do betonu: 3 
uczestników, szkolenie 36 godz. 

    

Koparko – ładowarki kl. III: 6 
uczestników, szkolenie 170 godz.  

    

Walec kl. III: 5 uczestników, szkolenie 
170 godz.  

    

Koparki kl. III: 8 uczestników, 
szkolenie 170 godz. 

    

Równiarki kl. III: 2 uczestników, 
szkolenie 170 godz. 

    

Ładowarki kl. III: 3 uczestników, 
szkolenie 170 godz. 

    

Koparki kl. II: 1 uczestników, szkolenie 
170 godz. 

    



Ładowarki kl. II: 2 uczestników, 
szkolenie 170 godz. 

    

 
 
Do formularza  

o Dołączono/ nie dołączono* ……………………………………………. 
 
 

*- niepotrzebne skreślić 
 

………………………………….                                          
(podpis i pieczęć Wykonawcy 



 

 

 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym  

 
 
 
 
………………………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO  
Z ZAMAWIAJ ĄCYM 

 
 
Ja/ My niŜej podpisany/i 
…………………………………………………………………………...…………………………............... 
.......................................................................................................................................................................... 

(imiona i nazwiska osób upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy) 
oświadczam/y, Ŝe nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego Białymstoku. Powiązanie to polega w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
…………….dnia……………… 

………………………………….                                                                                    
(podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 


