Lublin, 04.10.2021 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/NS/08.05.02
dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę realizacji kursu wraz z egzaminem w ramach projektu pt.
„Nowy start” nr RPKP.08.05.02-04-0228/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014- 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP
w regionie Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe realizowanego przez: Lider KAMEA PAWEŁ
KOZARZEWSKI oraz Partner Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych.
ZAMAWIAJĄCY
KAMEA PAWEŁ KOZARZEWSKI
ul. Tomasza Zana 13/29, 20-601 Lublin.
Biuro projektu: Fordońska 353/13, 85-766 Bydgoszcz
I.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Łukasz Ociesielski
telefon: 694163744
e-mail: nowystart.biuro@gmail.com

II.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Formularz cenowy należy złożyć w terminie do dnia 06.10.2021 r. do godz. 16:00, na adres Biura Projektu:
a. w formie pisemnej, na adres Biura Projektu:
KAMEA PAWEŁ KOZARZEWSKI,
Ul. Fordońska 353/13, 85-766 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie:
Odpowiedź na ROZEZNANIE RYNKU nr 3/NS/08.05.02
lub

b. mailowo na adres: nowystart.biuro@gmail.com
tytuł maila: Odpowiedź na ROZEZNANIE RYNKU nr 3/NS/08.05.02
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty cenowej ma data i godzina jej wpływu do
Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.

III.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania
jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi:

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą topliwą w osłonie gazów
aktywnych metodą MAG 135 z egzaminem przeprowadzonym przez Instytut Spawalnictwa w
wymiarze 145 godzin dla 4 osób
w ramach projektu pt. „Nowy start”
Charakterystyka uczestników projektu.
Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne tj. mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
- osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
- przewidzianych do zwolnienia,
- zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Program przedmiotu zamówienia

1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
2. Urządzenia spawalnicze.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
5. Materiały dodatkowe do spawania.
6. Spawanie w praktyce.
7. Oznaczenie i wymiarowanie spoin.
8. Metody przygotowania złączy do spawania.
9. Kwalifikowanie spawaczy.
10. Zajęcia praktyczne.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usług.
11.10.2021 r. – 30.11.2021 r.
Przedmiot zamówienia realizowany w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Planowane jest
rozpoczęcie kursów w dniu 11.10.2021 r. jednak może on ulec przesunięciu. Dokładny termin realizacji
poszczególnych spotkań z uczestnikami uzgadniany będzie po ustaleniu terminów dogodnych dla
Uczestników biorących udział w projekcie.
Miejsce realizacji usług.
Przedmiot zamówienia, ze względu na grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, realizowany Szkolenia
oraz egzamin będą prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szkolenia oraz egzaminy będą się odbywać na terenie powiatu inowrocławskiego lub powiatów ościennych
województwa kujawsko-pomorskiego.
V.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane
odpowiednimi logotypami: Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Sale, w których będą się odbywać kursy oraz egzamin mają być oznaczone plakatami zawierającymi
informację o tytule projektu, Zamawiającym i źródle finansowania z odpowiednimi logotypami:
Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Europejskiego Funduszu
Społecznego dostarczonymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca/personel Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu zamówienia nie jest zatrudniony w
instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała

zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt
interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w całym okresie realizacji umowy aktualnego wpisu do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnienia:
a. Kadry dydaktycznej do realizacji zamówienia:
Wymogi wobec kadry do realizacji zamówienia zostały opisane w pkt VII ppkt 1b.
b. Warunków technicznych do realizacji zamówienia:
Wymogi wobec warunków technicznych do realizacji zamówienia zostały opisane w pkt VII ppkt 1d.
c. Materiałów dydaktycznych w formie podręcznika / skryptu lub opracowania własnego osób prowadzących
zajęcia, nie naruszające praw autorskich osób trzecich. Powyższe materiały powinny być adekwatne do treści
kursu oraz dobre jakościowo. Materiały należy przekazać każdemu uczestnikowi szkolenia w pierwszym dniu
szkolenia – odbiór materiałów szkoleniowych zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika
szkolenia.
d. Egzaminu zewnętrznego certyfikującego przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez
Instytut Spawalnictwa.
e. Wydanie świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (certyfikat) oraz wpis do książki wydanej przez
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać w formie telefonicznej lub e-mail informacji o:
• frekwencji uczestników na szkoleniu (w tym o absencji i/lub wcześniejszym opuszczaniu zajęć przez
uczestników szkolenia) oraz egzaminie,
• posiadania przez uczestników innego rodzaju zaległości związanych z uczestnictwem w szkoleniu,
• sytuacjach mających wpływ na realizację programu szkolenia i/lub umowy w tym
o przerwaniu lub rezygnacji uczestników ze szkolenia,
6. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby osób, które wezmą udział szkoleniu oraz
egzaminie realizowanych w ramach projektu. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane
protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań oraz liczby osób,
które wzięły udział szkoleniu oraz egzaminie realizowanych w ramach projektu. Zamawiający zastrzega sobie, iż
liczba osób biorących udział w szkoleniu oraz egzaminie może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania
jakichkolwiek kar.
7. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie wykonywania usługi,
Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego
uczestnictwa w szkoleniu (przeliczone wg stawki za osobogodzinę).
8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłoczne udostępnić do wglądu do wglądu wszystkich dokumentów
związanych z realizowanymi usługami na rzecz projektu, w tym do dokumentów finansowych – Zleceniodawcy
oraz innym upoważnionym instytucjom (w tym: Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu) w zakresie
realizowanego przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z
realizowaną usługą do 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji usługi oraz zeskanowanych dokumentów na
każde wezwanie Zamawiającego:
• oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych,
• dziennika zajęć edukacyjnych, zawierający tematy i wymiar godzin zajęć,
• listę obecności uczestników (z podpisami uczestników potwierdzającymi obecność na zajęciach w każdym
dniu szkolenia),

•
•
•
•
•

ankiety oceniającej szkolenie wypełnionej przez uczestników,
kserokopie wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia,
protokołu z egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji,
kserokopie wydanych certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (po zdaniu egzaminu),
rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

11. Wykonawca zobowiązuje się informować uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.5
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałania 8.5.2 Wsparcie
outplacementowe; w ramach projektu „Nowy start”
12. Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednimi środkami technicznymi i
organizacyjnymi, umożliwiającymi Wykonawcy spełnienie wymogów RODO (gwarantującymi ochronę
oraz minimalizującymi ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą). Wykonawca, który
zostanie wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do wypełnienia najpóźniej w dniu
podpisania umowy Arkusza oceny Wykonawcy przetwarzającego dane osobowe w związku z
planowanym powierzeniem przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia powinien przedłożyć formularz cenowy, zgodnie z
wzorem znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII.

WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd
Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
b) Dysponują kadrą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz
doświadczenie. Trenerzy oddelegowani przez Wykonawcę powinni posiadać wykształcenie wyższe
zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie kursu oraz
doświadczenie nie krótsze niż 2 lata.
c) Posiadają doświadczenie w realizacji usług kursu zawierającego w swym zakresie tematykę wymienioną
w pkt V dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 1 zrealizowanego kursu dla co najmniej 10 osób w
okresie w ostatnich 3 lat (tj. od 10.2018 r.).
d) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
- Salami szkoleniowymi, które powinny spełniać następujące warunki techniczne:
• spełnianie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapleczem socjalnym i
sanitarnym dla uczestników szkolenia,
• dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (tj. pozbawione barier architektonicznych)
– w przypadku organizacji szkolenia, w którym uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne,
• w okresie zimowym zapewnienie ogrzewania oraz naturalnie oświetlone,
• możliwość oznakowania miejsca przeprowadzenia szkolenia odpowiednią tabliczką zawierającą
informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
• zapewnienie reżimu sanitarnego, zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami oraz możliwość
częstego wietrzenia pomieszczenia,

- Sprzętem niezbędnym do realizacji zajęć praktycznych, tj. spawarki oraz materiały szkoleniowe
(eksploatacyjne) zgodne z Wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07/IS-41 dotyczące szkolenia
i egzaminowania spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
Wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07/IS-17 Egzaminowanie spawaczy po kursach
spawania objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
Wytyczne Nr W-07/IS-02, Programy szkolenia spawaczy metodą MAG (135) blach i rur ze stali
ferrytycznych i nierdzewnych.
Jednocześnie użyte do realizacji zamówienia materiały, sprzęt i środki techniczne będą posiadały
aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania.
e) Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
2. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy, zgodnie z wzorem znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, zawierający informację o:
• oferowanej cenie brutto za realizację poszczególnych usług;
• deklarowanej liczbie dni na rozpoczęcie usługi od momentu otrzymania listy osób
skierowanych na usługę;
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta zostaje podpisana, przez osobę, której
upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych;
3. Oferty niekompletne nie będą poddawane ocenie i zostaną odrzucone.
VII. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)

pozostawanie 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.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 2
niniejszego rozeznania rynku Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730 z późn. zm.).

2.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia
Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

3.

Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą
ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym zgodnie z procedurami

określonymi w zapytaniu ofertowym Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 3/NS/08.05.02

……………………………….………………..……………………
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

……….…………………………..
/miejscowość i data/

FORMULARZ CENOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę realizacji kursu wraz z
egzaminem w ramach projektu pt. „Nowy start” nr RPKP.08.05.02-04-0228/20 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.5 Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, zgodnie z wymaganiami
określonymi w Zapytaniu, oświadczam, że:
1.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia za cenę:
Rodzaj usługi

j.m.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
kurs
metodą MAG 135 z egzaminem przeprowadzonym
przez Instytut Spawalnictwa w wymiarze 145
godzin

Ilość

Cena jednostkowa
(PLN brutto)

Wartość ogółem
(PLN brutto)

4

Deklaruję rozpoczęcie jestem w stanie rozpocząć realizację kursu w …………… dni (należy podać liczbę dni) od
momentu otrzymania listy osób skierowanych na usługę.
Oświadczam, że:
1.

całkowita wartość brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2.

przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66
par.1 Kodeksu Cywilnego
Dane osoby do kontaktu ws. niniejszej oferty:

Imię i nazwisko (nazwa)..….….….............................................................................................
Adres

..…………………………….….............................................................................................

Tel./fax .….….........................................................................................................................
e-mail: ..................................................................................................................................

……………………………………………………….………………………..………….
(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Złącznik nr 2 do rozeznania rynku nr 3/NS/08.05.02

……………………………….………………..……………………
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

……….…………………………..
/miejscowość i data/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a …………………………......................................................................................................................
uprawniony do reprezentowania:
Nazwa firmy:

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

Adres firmy: ..............................................................................................................................................................
NIP: ....................................................................................................................…………………….................................
oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. KAMEA Paweł
Kozarzewski, w szczególności poprzez:
−

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

−

posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

−

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

−

pozostawanie 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.

………………………………………………………….………………………..………….
(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

