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„Szkoła młodych inżynierów/inżynierek” 

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 11 25-310 Kielce 
e-mail: info@psi.kielce.pl; www.psi.kielce.pl 
tel/fax: 41 343 05 80; 512 503 751 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/SMI/2019 
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

realizowane na potrzeby projektu: „Szkoła młodych inżynierów/inżynierek" (POWR.04.03.00-IP.07-00-
001/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; 4.3 Współpraca ponadnarodowa 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt Szkoła młodych inżynierów/rek realizowany w okresie 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r. ma na 
celu dostosowanie oferty edukacyjnej w 22 szkołach na terenie Polski poprzez wypracowanie 
i wdrożenie nowego programu szkoleniowego dla nauczycieli i uczniów umożliwiającego 
prowadzenie nowej formy pracy z uczniami, rozwijającej ich zdolności i kompetencje politechniczne, 
wspólnie z partnerem ponadnarodowym i pracodawcami. 

1. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
regulowaną w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdział 6.5.2). 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień́ publicznych. 

3.  Zamawiający: 

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach  
przy ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce, KRS: 0000033965, NIP: 657-21-24-893, e-mail: info@psi.kielce.pl 

4. Data i miejsce opublikowania Zapytania ofertowego: 

Zapytanie ofertowe upubliczniono w dniu 04.02.2019 r. w Bazie Konkurencyjności: 
www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.psi.kielce.pl. 

5. Zasady komunikowania się z Zamawiającym: 

• Osoby do kontaktu z Zamawiającym: Wiesława Stajura, Małgorzata Zawrzykraj-Miśkiewicz 

• Wykonawcy, mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia dotyczące treści 

Zapytania Ofertowego na adres mailowy: info@psi.kielce.pl, z zastrzeżeniem zapisów 
punktu 11.11. 

• Zamawiający opublikuje na stronach internetowych, na których zamieszczono Zapytanie 
ofertowe pytania potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi. 

• Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść Zapytania 
ofertowego. Informacje o zmianie Zamawiający opublikuje na stronach internetowych 
na których umieszczono Zapytanie ofertowe. Jeżeli zamiana będzie wymagała 
przedłużenia terminu składania ofert, termin zostanie wydłużony przez Zamawiającego. 

• Zamawiający opublikuje na stronach internetowych, na których zamieszczono Zapytanie 
ofertowe wyniki z przeprowadzonego postępowania.  
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6. Opis Przedmiotu zamówienia: 

6.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez 2 Ekspertów, członków zespołu ekspertów,  
usług w ramach projektu „Szkoła młodych inżynierów/inżynierek” w celu wypracowania 
i wdrożenia nowego programu nauczania i certyfikacji „Szkoła młodych i inżynierów/inżynierek”, 
rozwijającego zdolności i kompetencje politechniczne uczniów, polegających m.in. na: 

• opracowaniu programu szkoleniowego i programu certyfikacji 

• opracowaniu narzędzi e-learningowych dla uczniów i nauczycieli (m.in. e-book i platforma)  

• opracowaniu raportu z analizy wyników testowania 

• opracowaniu ostatecznej wersji  instrukcji i rekomendacji dla szkół w zakresie wdrożenia 

programu „Szkoła młodych inżynierów/inżynierek” (SMI). 

• udziale w konsultacjach z ekspertami partnera zagranicznego, nauczycielami i uczniami oraz 
współpracy z pozostałym personelem projektu. 

6.2 Kod CPV:  

80521000-2 usługi opracowania programów szkoleniowych  
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 
92312212-0 usługi przygotowania podręczników szkoleniowych 
39162200-7 pomoce i artykuły szkoleniowe 
73220000-0 usługi doradcze w zakresie rozwoju 

6.3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

a) Do zakresu obowiązków każdego z 2 ekspertów, będzie się zaliczać m.in.: 

• bieżąca współpraca z pozostałym zespołem projektu w zakresie tworzonych treści i realizacji 
projektu, w szczególności z kierownikiem programowym, pozostałymi ekspertami 
i specjalistami (krajowymi i zagranicznymi) oraz koordynatorem projektu. 

• udział w opracowaniu programu szkoleniowego i programu certyfikacji SMI, w szczególności 
koordynowanie wypracowanych treści/form programu kształcenia od strony metodycznej 
i dydaktyki oraz wprowadzanie zmian do tworzonego programu wynikających z procesu 
testowania i konsultacji 

• udział w opracowaniu narzędzi e-learningowych dla uczniów i nauczycieli (m.in. redagowanie 
treści dla portalu edukacyjnego m.in. e-book i platforma) 

• udział w opracowaniu ostatecznej wersji instrukcji i rekomendacji dla szkół w zakresie 
wdrożenia programu SMI 

• opracowanie raportu z analizy wyników testowania 

• uczestnictwo w konsultacjach z partnerem zagranicznym (konsultacje on-line, 2-3 dniowe 
warsztaty u partnera zagranicznego w zależności od bieżących potrzeb realizacji projektu) 

• uczestnictwo w konsultacjach z nauczycielami i jako obserwator na zajęciach z uczniami 
(wyjazdy krajowe w zależności od bieżących potrzeb realizacji projektu) 

Każdy ekspert zobowiązany będzie do osobistego uczestnictwa w poszczególnych etapach 
realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem zakresu opisanego powyżej i zgodnie 
z zapotrzebowaniem wskazanym przez Zamawiającego. Czynności o których mowa powyżej 
będą świadczone przez każdego z ekspertów przez cały okres realizacji Projektu, w wymiarze 
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godzinowym zgodnym z zapisami aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR,EFS i FS na lata 2014-2020. 

b) Zakres tematyczny programu szkoleniowego SMI to w szczególności: konstruowanie zdalnie 
sterowanych hybrydowych modeli samochodów m.in. z wykorzystaniem wodorowych ogniw 
paliwowych, serwisowanie opracowanych model oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. Szczegółowy zakres tematyczny programu będzie efektem wypracowanym w ramach 
projektu. 

c) Zamawiający szacuje zaangażowanie w projekcie przypadające na każdego z ekspertów na ok. 
2844 godziny (tj. ok. 79 godzin średniomiesięcznie). Zaangażowanie eksperta w poszczególnych 
miesiącach może być zmienne, w zależności od bieżących potrzeb wynikających z realizacji 
projektu. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ratach, nie częściej niż w ujęciu miesięcznym (stawka x 
godzina) za faktycznie wypracowane i udokumentowane zaangażowanie eksperta. Skala 
faktycznego zaangażowania każdego z ekspertów może być mniejsza niż szacowane ilości 
godzin i zależeć ́ będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego w projekcie. 
Jak również mogą wystąpić różnice w łącznym faktycznym zaangażowaniu każdego 
z ekspertów w projekcie. Wykonawcy nie będą przysługiwać ́względem Zamawiającego żadne 
roszczenia w przypadku nieosiągnięcia w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia 
szacowanej ilości godzin usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego 
wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz 
wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.  

d) Miejsce realizacji zamówienia: miejsca wskazane przez Zamawiającego na terytorium RP, 
w tym biuro projektu przy siedzibie Zamawiającego (możliwość wykonywania części zadań 
w systemie zdalnym z użyciem telefonu, poczty elektronicznej, faksu i poczty tradycyjnej oraz 
spotkań roboczych). 

6.4 Termin realizacji umowy: 

Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 roku (tj. do dnia zakończenia realizacji 
projektu). 

6.5 Warunki płatności: 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w częściach i za faktyczną ilość godzin zaangażowania w projekt, 
po przedłożeniu przez Wykonawcę harmonogramu zaangażowania godzinowego i protokołu 
z wykonanych w tym okresie prac, sporządzonych w ujęciu nie częstszym niż 1 miesiąc i na 
podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku/Faktury Vat.  
Wykonawca wystawi rachunek/fakturę VAT dla Zamawiającego po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego wyżej wymienionego harmonogramu i protokołu z wykonanych prac. 

6.6 W przypadku kontroli Projektu przez Centrum Projektów Europejskich lub inny uprawniony 
podmiot, Wykonawca zapewni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty 
finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywanymi zadaniami w ramach 
realizacji Projektu.  

7. Warunki Udziału w Postępowaniu: 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi znajdować ́się w sytuacji organizacyjnej, prawnej, 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe oraz zgodne z wymaganiami wykonanie 
zamówienia. Ponadto musi posiadać ́ niezbędną wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie 
w  zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia lub dysponować osobami spełniającymi 
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wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia, które będą osobiście wykonywać 

przedmiot zamówienia  (podpunkt 7.2). 
Ponadto udział w postępowaniu ofertowym mogą brać wyłącznie osoby, których łączne 
zaangażowanie zawodowe wynikające z różnych form zaangażowania nie wyklucza możliwości 
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy w ramach 
niniejszego projektu, a łączne zaangażowanie zawodowe tych osób, łącznie z zaangażowaniem 
w ramach niniejszego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie w przypadku osobistego 
wykonywania usługi. 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy, spełniający warunki: 

7.1 Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu 
w wytycznych programowych; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Sposób oceny spełniania warunku: 
Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
Powyższe warunki udziału będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/ 
nie spełnia. 

7.2. Wykonawca posiada wiedzę i umiejętności:  

Wykonawca dysponuje kadrą i zasobami rzeczowymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym każdy z zaangażowanych do projektu ekspertów posiada: 

• wykształcenie wyższe  

• min. 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z przedmiotem zamówienia 

• znajomość języka angielskiego w min. stopniu komunikatywnym 

• biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu typu Office 

• szeroko rozwinięte umiejętności interpersonalne 

• znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych do realizacji projektu w ramach EFS 

Sposób oceny spełnienia warunku: 
Warunki z pozycji 7.2. zostaną ocenione na podstawie załączonych do oferty dokumentów 
Wykonawcy, które stanowić może: życiorys zawodowy, kopie posiadanych certyfikatów, dyplomów, 
referencji i inne dokumenty potwierdzające posiadanie ww. atutów przez osoby wskazane do 
wykonania zamówienia w zakresie wiedzy i umiejętności.  

mailto:info@psi.kielce.pl
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Powyższe warunki udziału będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / 
nie spełnia. 

7.3. Wykonawca posiada doświadczenie:  

Wykonawca dysponuje kadrą i zasobami rzeczowymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym każdy z zaangażowanych do projektu ekspertów posiada: 

A. doświadczenie w: 

 opracowaniu programu szkoleń oraz materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, w tym np. platformy e-learningowej oraz racjonalnego 
doboru metod, technik i środków dydaktycznych, doświadczenie metodyczne - 

potwierdzone wykazem opracowanych w okresie ostatnich 5 lat (tj. przed 
terminem składania ofert) minimum 5 programów szkoleń i związanych z nimi 
materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i/lub uczniów, z których każdy został 
zrealizowany w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin szkolenia i dla minimum 50 
uczestników; 

 realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
m.in. e-learningu, blended-learningu; wykorzystania tabletów w nauczaniu; 
wykorzystania tablic interaktywnych/monitorów w nauczaniu; tworzenia 
materiałów multimedialnych/interaktywnych, korzystania z e-zasobów – 

potwierdzone przeprowadzonymi w okresie ostatnich 5 lat szkoleń 
grupowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w wymiarze co 
najmniej 50 godzin łącznie; 

B. i/lub doświadczenie/umiejętności w projektowaniu i tworzeniu materiałów i pomocy 
dydaktycznych opartych o narzędzia WEB z elementami platformy e-learningowej oraz 

z wykorzystaniem tabletów, tablic interaktywnych/monitorów w nauczaniu -  
potwierdzone wykazem zawierającym informacje o opracowaniu w okresie ostatnich 
5 lat co najmniej 1 narzędzia dydaktycznego WEB związanego z tematyką programu 
SMI, w szczególności z tematyką odnawialnych źródeł energii. Elementem takiego 
narzędzia dydaktycznego WEB muszą być co najmniej: programy szkoleń, e-
podręczniki, materiały interaktywne i multimedialne.  
Dla każdego wykazanego narzędzia należy załączyć: a)krótki opis projektu dydaktycznego dla 

jakiego narzędzie zostało opracowane, b)referencje potwierdzające wdrożenie narzędzia oraz 

zakres jego wykorzystania, c)aktywne łącze pod którym dostępne będzie opracowane 

narzędzie WEB. Uwaga: Jeżeli podczas oceny ofert wskazane narzędzie nie będzie dostępne 

ONLINE lub będzie brakowało pozostałych wymaganych do załączenia dokumentów, 

wówczas warunek zostanie uznany jako nie spełniony. 

Sposób oceny spełnienia warunku: 
Warunki z pozycji 7.3. zostaną ocenione na podstawie załączonych do oferty dokumentów 
Wykonawcy, w tym załącznika nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
i wykaz doświadczenia oraz innych dokumentów Wykonawcy, które stanowić może: życiorys 
zawodowy, kopie posiadanych certyfikatów, dyplomów, referencji i inne dokumenty potwierdzające 
posiadane ww. atutów w zakresie wiedzy i  doświadczenia.  

Aby warunki z punktu 7.3 uznać za spełnione i poddać je kryteriom oceny, Wykonawca musi 
wykazać w załączniku nr 3 spełnienie minimalnych wymagań dla co najmniej jednego z w.w. 2 
kryteriów (A i/lub B). 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia, przed zakończeniem procedury wyboru i 
podpisaniem umowy, rozmowy kwalifikacyjnej z Wykonawcami, którzy w wyniku postępowania 
uzyskali największą liczbę punktów. Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie prezentacja 
doświadczenia i kompetencji Wykonawcy/Oferenta oraz ostateczne potwierdzenie spełniania 
powyższych warunków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania rejestracji przebiegu 
rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem kamery wideo. Zaproszenie do udziału w rozmowie 
zostanie wystosowane z 3-dniowym wyprzedzeniem. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie 
przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego lub w innej wskazanej w zaproszeniu lokalizacji. 

8. Kryterium i sposób oceny ofert  

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria 

Kryterium 1: Cena 

Waga: 10% (od 0 do 10 pkt.) 

Opis sposobu oceny: 

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎 1 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛ę 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎 1 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛ę 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒
X10 pkt 

Kryterium 2: doświadczenie w opracowaniu programów szkoleń oraz materiałów 
dydaktycznych 

Waga: 30% (od 0 do 30 pkt.) 

Opis sposobu oceny: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚ó𝑤 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒ń 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒𝑛𝑖𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑤𝑦𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒

𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚ó𝑤 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒ń 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒𝑛𝑖𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑐ℎ
X30 pkt 

Kryterium 3: doświadczenie/umiejętności w realizacji procesu dydaktycznego 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

Waga: 15% (od 0 do 15 pkt.) 

Opis sposobu oceny: 

łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒ń 𝑤𝑦𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒

𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎 łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒ń𝑤 𝑦𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤𝑒 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑐ℎ
X15 pkt 
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Kryterium 4: doświadczenie/umiejętności w projektowaniu i tworzeniu materiałów oraz 
pomocy dydaktycznych opartych o narzędzia typu WEB 

Waga: 45% (od 0 do 45 pkt.) 

Opis sposobu oceny: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎𝑑𝑦𝑑𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐ℎ𝑛𝑎𝑟𝑧ę𝑑𝑧𝑖𝑊𝐸𝐵𝑤𝑦𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ𝑤𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒

𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑎𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎𝑑𝑦𝑑𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐ℎ𝑛𝑎𝑟𝑧ę𝑑𝑧𝑖𝑊𝐸𝐵𝑤𝑦𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ𝑤𝑒𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑐ℎ
X45 pkt 

Łączna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Oferentów: 100 punktów liczonych jako suma 
punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w 4 powyższych kryteriach: 

SUMA punktów =  kryterium1 +kryterium2+kryterum3+ kryterium4.  

Zamawiający wybierze 2 oferty z największą łączną liczbą punktów. 
W przypadku uzyskania takiej samej, najwyższej liczby punktów przez więcej niż dwóch Oferentów 
zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z tymi Oferentami. 

9. Istotne postanowienia umowy: 

9.1 Prawa autorskie  

a) Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do wszelkich 
utworów/dokumentacji/materiałów, które zostaną stworzone w ramach Projektu, 
na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami 
utwory/dokumentacja/materiały te są lub mogą być przedmiotem ochrony na gruncie 
przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

b) Nabycie praw autorskich do utworów/dokumentacji następuje z chwilą zaakceptowania 
wstępnej wersji utworów/dokumentacji/materiałów przez Zleceniodawcę.  

c) Wykonawca/Ekspert oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały i nie uzyskają autorskich praw 
majątkowych do utworów/dokumentacji/materiałów. Utwory/dokumentacja/materiały będą 
wolne od wad prawnych i nie będzie naruszała praw osób trzecich. W przypadku naruszenia 
jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca/Ekspert zobowiązuje się do zaspokojenia 
roszczeń tych osób oraz zwalnia Zleceniodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.  

d) W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę, w razie wątpliwości uważa się, 
że Wykonawca/Ekspert wyraża zgodę na dokonanie zmian i przeróbek 
w utworach/dokumentacji/materiałach niezbędnych do ukończenia świadczenia usługi 
eksperckiej w Projekcie. Poprawki i uzupełnienie lub dokończenie 
utworów/dokumentacji/materiałów przez inną osobę niż ekspert nie będą stanowić naruszenia 
praw autorskich.  

9.2 Ochrona danych osobowych  

a) Wykonawca/Ekspert jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązkami wynikającymi 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 
powiązanych z nim powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

mailto:info@psi.kielce.pl


 

8 

„Szkoła młodych inżynierów/inżynierek” 

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 11 25-310 Kielce 
e-mail: info@psi.kielce.pl; www.psi.kielce.pl 
tel/fax: 41 343 05 80; 512 503 751 

b) Wszelkie informacje, w których posiadanie wejdzie Wykonawca/Ekspert w związku 
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, niezależnie od ich rodzaju i formy, 
w tym fakt zawarcia oraz treść Umowy strony traktują jako poufne. Wykonawca/Ekspert jest 
zobowiązany zachować te informacje w ścisłej tajemnicy, w szczególności ekspert zobowiązuje 
się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zleceniodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Ponadto Wykonawca/Ekspert zobowiązuje się używać powyższych informacji 
tylko i wyłącznie do celów wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy i realizacji 
Projektu.  

c) Jakiekolwiek ujawnienie lub przekazanie osobom trzecim informacji, użycie ich do innych celów 
oraz skopiowanie ich bez zgody Zleceniodawcy traktowane jest jako naruszenie postanowień 
Umowy powodujące powstanie po stronie Wykonawcy obowiązku naprawienia wszelkich 
szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez Zleceniodawcę. Postanowienia zdania 
poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli ujawnienie lub przekazanie informacji następuje 
w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa pod warunkiem, że ujawnienie lub przekazanie 
nastąpi wyłącznie przed powołanym do tego organem i na jego żądanie, o czym Wykonawca 
poinformuje Zleceniodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia 
informacji.  

10. Termin składania ofert i sposób przygotowania oferty  

10.1 Kompletna i podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z pozostałymi załącznikami 
określonymi w Zapytaniu Ofertowym (załącznik 2 i załącznik 3) oraz innymi dokumentami 
Wykonawcy potwierdzającymi wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje osób wyznaczonych do 
wykonania zamówienia. 

10.2 Cena oferty powinna być podana w ujęciu godzinowym, tj. jako stawka usługi za godzinę 
(zegarową) brutto brutto, tj. wynagrodzenie całkowite z wszystkim obciążeniami, które poniesie 
Zamawiający w związku z zaangażowaniem danego Wykonawcy.  
W ofercie należy podać cenę brutto za godzinę realizacji zamówienia uwzględniającą koszt 
ubezpieczenia ZUS, w tym ZUS pracodawcy, podatku dochodowego i innych ewentualnych 
należności publicznoprawnych, koniecznych do poniesienia przez Zamawiającego. 

10.3 Ofertę sporządzoną zgodnie z zapisami pt. 10.1 i 10.2 należy dostarczyć do Zamawiającego drogą 
elektroniczną na adres: info@psi.kielce.pl  
z dopiskiem w tytule wiadomości „usługa ekspercka SMI”  

lub za pośrednictwem faksu na numer tel: 41 343 05 80  

w terminie do końca dnia 11.02.2019 r.  

10.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

10.5 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.6 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

10.7. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. 
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11.  Dodatkowe postanowienia 

11.1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udział w postępowaniu, 
określonych w pkt. 7 Zapytania ofertowego lub nie załączy wszystkich wymaganych załączników. 

11.2 W razie wątpliwości Zamawiający będzie miał prawo zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienie 
treści złożonych ofert. Uzupełnienie/wyjaśnienie oferty nie może prowadzić do zmiany jej 
warunków. Uzupełnienie/wyjaśnienie powinno być dokonane w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie pod rygorem odrzucenia oferty.  

11.3 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) będzie złożona w niewłaściwej formie; 
b) będzie złożona po terminie; 
c) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego; 
d) w wyniku negocjacji cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą 

Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny 
z Wykonawcą/Wykonawcami, którego/których oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest 
została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę/ców 
przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie Projektu na usługę objętą niniejszym 
postępowaniem lub w przypadku uzyskania takiej samej, najwyższej liczby punktów, przez 
więcej niż dwóch Oferentów. 

11.5 Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru 2 najkorzystniejszych ofert, 
co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.  

11.6 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny.  

11.8. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

11.9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień́ 
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej 
w umowie zawartej z Wykonawcą. 

11.10 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie 
opublikowana wraz z podaniem daty upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, 
a także opisu dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 

11.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego złożony po w.w. terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 
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11.12. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

11.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca 
nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy. 

11.14 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na realizację zamówienia pod warunkiem, 
iż zmiana taka będzie zgodna z warunkami realizacji Projektu oraz zmiana ta nie będzie dla 
Zamawiającego niekorzystna. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku : 
a) wystąpienia siły wyższej, zdarzeń losowych, 
b) zmiany w obowiązujących przepisach, 
c) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;  
d) zmieni się projekt w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy 
e) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego 

f) zmian mających na celu poprawienie jakości przedmiotu zamówienia 
g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie, w sposób 
wymagany w umowie, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 
h) Zmiany umowy mogą dotyczyć również: 

• zmian w harmonogramie realizacji 

• terminu wykonania umowy 

• terminu zapłaty 

• zasad dokumentowania rozliczeń 

• wysokości wynagrodzenia i przedmiotu zamówienia 

• oczywistych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych w umowie. 
Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. 

11.15 Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

11.16 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oraz inne dokumenty:  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:  
1. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania  
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wykaz doświadczenia – 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
4. Inne dokumenty Wykonawcy potwierdzające wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje osób 

wyznaczonych do wykonania zamówienia. 

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia 
zamówienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Profesjonalne Szkolenia Informatyczne sp. z o.o. Oferty nie zwierające wymaganych elementów, 
zawierające zapisy niezgodne z postanowieniami zapytania lub wniesione po terminie składania ofert 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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