Warszawa dnia 09.11.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Realizowane w ramach projektu
„Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy
usługi szkoleniowej (prowadzenie zajęć wraz kompletną dokumentacją, merytoryczne
opracowanie materiałów szkoleniowych) w związku z realizacją projektu „ Nowoczesne
zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”

ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Tel.: 22 34 86 500
Fax: 22 34 86 501
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa szkoleniowa realizowana według opisu
podanego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Przedmiot zamówienia jest integralną częścią „ Nowoczesne zarządzanie Wyższą
Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
występowania w imieniu Oferenta.
2. W celu udziału w postępowaniu należy przesłać wypełnione Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do
niniejszego zapytania.
3. Każdy oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Ceny w złożonych ofertach muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
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SPOSOBY I TERMIN SKŁADANIA OFERT


Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej na adres :
Bartlomiej.Solarz-Niesluchowski@wit.edu.pl pod rygorem nieważności w terminie
do dnia 23.11.2012r. do godziny 12:00.



O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.



Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski adres internetowy: Bartlomiej.Solarz-Niesluchowski@wit.edu.pl



WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Od dnia zawarcia umowy do 30.11.2012r.

KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: Cena 100%
Cena za realizację usługi powinna obejmować w szczególności koszty szkolenia, w tym koszty
trenera, koszty merytorycznego opracowania materiałów szkoleniowych, koszty wyposażenia
trenerskiego niezbędnego do realizacji szkolenia, ewentualne koszty dojazdu trenerów do miejsca
szkolenia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Podmiot, którego oferta zostanie
wybrana;
 jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
UWAGI KOŃCOWE
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy
 uzyskania szerszych informacji dotyczących złożonej oferty
 rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny
2.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego
określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje
Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość
cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia
oferty.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji ze składającym
ofertę, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia
zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
4.
Na podstawie złożonej oferty oraz procesu negocjacyjnego zostanie podpisana
umowa na zakup usługi szkoleniowej.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania
ofertowego.
6.
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek
koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i
dostarczeniem oferty.
7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania i/lub odstąpienia
od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
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ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między wykonawcą a
zamawiającym
5. Wstępny harmonogram szkolenia
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2012r.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej WIT w zakresie zarządzania finansami. Szkoleniu
podlegać będzie 14 pracowników pełniących funkcje kierownicze.
Szkolenie jest wewnętrzne, stacjonarne, zamknięte (w siedzibie WIT)
Uczestnicy: Pracownicy WIT pełniący funkcje kierownicze.
2. Po stronie zamawiającego pozostaje zapewnienie:
 wyżywienia dla uczestników w trakcie trwania szkolenia (serwis kawowy, …….)
 sali szkoleniowej posiadającej infrastrukturę do przeprowadzenia szkolenia
3. Przeprowadzenie zajęć wraz z opracowaniem materiałów z tematu: Zarządzanie finansami
Zajęcia wykładowo-warsztatowe, dotyczące następujących zagadnień:
1. Wstęp do zarządzania finansami – zarys
 Zasady
 Najważniejsze pojęcia: rentowność, płynność finansowa, etc…
 Odpowiedzialność
 Czynniki determinujące finansowy sukces firmy
2. Dokumenty finansowe
 Definicja
 Treść
 Rodzaje
3. Podstawowe dokumenty finansowe
 Bilans(pasywa, aktywa)
 Rachunek wyników i strat
 przepływy
WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONAWCY
1. Firma istniejąca na rynku min. 2 lata
2. Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych lub doradczych tematycznie tożsamych lub
zbieżnych z przedstawionym zakresem szkoleń.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Trenerzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji szkoleń (np. program szkolenia, konspekt
zajęć, dziennik zajęć, lista obecności, zbierać i przekazywać Zleceniodawcy ankiety ewaluacyjne) oraz
dostarczenia materiałów szkoleniowych w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy na realizację
usługi.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Szkolenie realizowane będzie w okresie 01/11/ 2012 –30/11/ 2012 w oparciu o wstępny
harmonogram szkoleń przygotowany przez Wykonawcę
2. Szkolenia prowadzone będą w godzinach (poniedziałek – piątek np. 9.00 – 19.00), w tym
przerwy
3. W ramach jednego szkolenia przewidziano realizację 24 godzin szkoleniowych (3 dni
szkoleniowe)
4. Realizacja szkoleń nastąpi w siedzibie Zamawiającego - ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2012r.

FORMULARZ OFERTY
……………………………………
Miejscowość i data
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(pełna nazwa i adres firmy)

OFERTA
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………. składam ofertę na realizację
usługi szkoleniowej w ramach projektu „ Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą
Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
Szkolenie „Zarządzanie finansami”
koszty

Cena netto
(w zł)

Cena brutto
(w zł)

Ilość

Wartość brutto
(w zł)

trener
merytoryczne opracowanie materiałów
wyposażenie trenerskie niezbędne do
przeprowadzenia szkolenia
dojazd
Wartość brutto słownie
Doświadczenie firmy
Rok założenia firmy: ......................................................................................................
Zrealizowane usługi szkoleniowe lub doradcze:
1. .......................................................... – ..........................................................
temat/tematyka/tytuł szkolenia grupa docelowa/firma/instytucja

2. .......................................................... – ..........................................................
temat/tematyka/tytuł szkolenia grupa docelowa/firma/instytucja

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta
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Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2012r.

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA
W POSTĘPOWANIU
Działając w imieniu
………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone
1
ustawowo.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
6. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
2
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
3
prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
4
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Miejscowość, data

Skreślić jeśli nie dotyczy.
Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy.
3 Skreślić te, które nie dotyczą.
4 Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy.
1
2

Podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta
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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2012r.

……………………………….
……………………………….
……………………………….
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM
Ja/My niżej podpisany/-i
_______________________________________________________________________________
(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Powiązanie
to polega 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 małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………
Miejsce i data

……………………………………………….
Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 5

do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2012r.

WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ
dzień

godziny

26 listopada
27 listopada

12:00-18:00
12:00-18:00

28 listopada

12:00-18:00

29 listopada

12:00-18:00

Razem: 24 godziny szkolenia

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta

