Zamawiający
Społeczna Akademia Nauk
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
NIP 727-105-62-20, REGON 470985279,

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie
rozeznania cenowego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo
Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie
zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia 72 h warsztatów certyfikowanych z
„Programowania aplikacji biznesowych” dla studentów Społecznej Akademii Nauk
kierunku

Informatyka,

w

ramach

projektu:

„Kompetencje

Absolwentów

SAN-

Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym.
W załączeniu przekazuję Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami.

(Podpis)

Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, www.spoleczna.pl

Projekt „Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

1

……………………….

Strona

Otrzymałem/am dnia .................................

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Społeczna Akademia Nauk
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
NIP 727-105-62-20, REGON 470985279,
Tel. 42 664-66-10
e-mail: mcholys@spoleczna.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU I TERMIN REALZIACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 72 godzinnego
szkolenia z „Programowania aplikacji biznesowych” ze studentami kierunku Informatyka.
Usługa kierowana do osób fizycznych

lub osób fizycznych prowadząca jednoosobową

działalność gospodarczą (osobiście).
Szkolenie obejmuje 72 h dydaktyczne z tematyki

„Programowania aplikacji

biznesowych” z programu ramowego:
 zastosowania i niuansów języków programowania (m.in. Java, C#, Groovy, Scala),
 programowania rozproszonego w środowiskach Java, .NET, Scala,
 platform budowy aplikacji Web (m.in. GWT, Vaadin, ExtJS),
wzorców projektowych aplikacji biznesowych (m.in. wzorców Enterprise Java
aBeans),
 pracy z serwerami aplikacji (m.in. JBoss, Tomcat),
 programowania na urządzenia mobilne (m.in. Android i WindowsPhone),
 technologii Internetu,
 administrowania bazami danych.
Zadaniem wykonawcy będzie:
 Przeprowadzenie 72 h warsztatów z „Programowania aplikacji biznesowych” na

 Sporządzenie pre-testów i post-testów oraz opracowanie raportu.
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podstawie sylabusa opartego na programie ramowym,

 Sporządzenie listy obecności Uczestników i przekazania do Biura Projektu (w ciągu
7 dni po zakończonych zajęciach).
Miejsce realizacji zamówienia: obiekt dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
ul. Kilińskiego 98 sala komputerowa.
Termin realizacji zamówienia: od 15.04.2018 r. do 30.07.2019 r.
Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi nastąpi według ceny jednostkowej za godzinę usługi
wskazanej w ofercie oraz liczby godzin faktycznie świadczonej usługi. Faktura lub rachunek
za wykonaną usługę powinna być przekazana do Biura Projektu w przeciągu tygodnia od
zakończonych zajęć wraz z listą obecności. Faktura/ rachunek nie zostanie zapłacona, gdy nie
zostaną spełnione powyższe warunki.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żądne roszczenia z tytułu niezrealizowanej
części umowy.
3.

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

SPOSÓB

OCENY

SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący posiadania wiedzy, doświadczenia oraz wymaganego stażu pracy:
 doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata,
 umiejętności - ze względu na grupę docelową (studenci kierunku Informatyka)
umiejętność syntetycznego przekazywania wiedzy i doświadczenia z zakresu
realizowanej tematyki,
 zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia jako wykładowca w
celu przekazania wiedzy i doświadczenia z zakresu realizowanej tematyki szkolenia i
specyfikacji obszaru,
 dostosowania tempa zajęć do poziomu grupy.
2. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
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Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt 1.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego.
4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny i napisany w języku
polskim,
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Społeczna Akademia Nauk
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 w pokoju nr 403, od 30.03.2018 r. do dnia
10.04.2018 r. do godz. 15.00 lub faksem na nr. 42 664.66.76 lub drogą elektroniczną
na adres: mcholys@spoleczna.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane,
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

6. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert według ceny brutto za godzinę,
2. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
_____________________ x 100 = ilość punktów
cena badanej oferty
a. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

c. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
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b. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone Zleceniobiorcy, którego oferta uzyska

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największa liczbą punktów.

7.

INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia, o terminie
i miejscu zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
2. Brak odpowiedzi na ofertę oraz podjęcie negocjacji nie oznaczają przyjęcia oferty;
3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków Zamówienia przez Wykonawcę;
4.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie

zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii
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Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z O F E RT O W Y
Przedmiot zamówienia:
Usługa przeprowadzenia 72 godzinnego szkolenia z „Programowania aplikacji
biznesowych” ze studentami kierunku Informatyka.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Społeczna Akademia Nauk , 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
2. Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr tel./faksu................................................. e-mail ...................................................................
NIP ...................................................

3. Cena oferty:
cena brutto za godzinę…………..……….zł (słownie……………………………………….zł)
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena
obejmuje wszelkie koszty, jakie zobowiązany będzie ponieść Wykonawca i Zamawiający w
związku z zawarciem umowy (w tym składki na ubezpieczenia społeczne).
4. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w związku z zawarciem umowy.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją otrzymaną od Zamawiającego i nie
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wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria:


doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata,



umiejętność syntetycznego przekazywania wiedzy i doświadczenia z zakresu
realizowanej tematyki,



posiadam doświadczenia jako wykładowca.

8. Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

.........................................................
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miejscowość i data

