Jaworzno, 12.07.2016 r.
ROZEZNANIE RYNKU nr 06/RR/MB/2016
dotyczące realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie szkolenia zawodowego –
„Operator wielozadaniowych nośników osprzętów”, realizowanego w ramach projektu
pt. „Młody budowlaniec - sukces zawodowy” nr POWR.01.02.01-24-0402/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
I.

ZAMAWIAJĄCY

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17
II.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych:
Grzegorz Ryt - Menedżer projektu
e-mail: mlodybudowlaniec@cargo.edu.pl
tel. 32 413 88 53 lub kom. 728 450 304
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.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator wielozadaniowych
nośników osprzętów”, realizowanego wg programu zatwierdzonego przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zobligowany jest do zapewnienia:
a) wykwalifikowanej kadry dydaktycznej,
b) sali szkoleniowej odpowiednio wyposażonej do realizacji zajęć teoretycznych,
c) poligonu ćwiczebnego do realizacji zajęć praktycznych (dostosowanego do IMBiGS),
d) każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych dostosowanych do wymogów
programowych szkolenia (podręcznik, notes, długopis).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

V.

1. Szkolenia będą przeprowadzane sukcesywnie, zgodnie z prowadzonym procesem
rekrutacji w okresie od lipca 2016 r. do września 2016 r., na terenie województwa
śląskiego, w miejscach ustalonych przez Zamawiającego.
2. Dokładny termin realizacji szkolenia zostanie podany przez Zamawiającego po
ustaleniu harmonogramu szkoleń.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

VI.

1. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają warunki:
a. posiadają aktualne uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego w zakresie realizacji szkoleń zawodowych – „Operator
wielozadaniowych nośników osprzętów”,
b. dysponują kadrą dydaktyczną oraz potencjałem technicznym do realizacji
przedmiotowej usługi.
3. Oferenci, którzy nie spełnią któregokolwiek z ww. warunków zostaną wykluczeni
z udziału w zapytaniu.
4. Oferta musi zawierać:
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego rozeznania rynku.
FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

VII.

1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
2. Ofertę można przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno lub mlodybudowlaniec@cargo.edu.pl.
3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 19.07.2016 r.
VIII.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie brał pod uwagę cenę oferty.

………………………….
Menedżer Projektu

Załącznik 1
FORMULARZ OFERTOWY
Rozeznanie rynku nr 06/RR/MB/2016
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartym w pkt IV w następującej cenie:
Nazwa szkolenia

Ilość osób

1

2

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

10

Cena jednostkowa
brutto (za 1 osobę)
3

Wartość łączna oferty
(2x3)
4

UWAGI Oferenta (nieobligatoryjne):
…………………………………….…………………………………………………………………………………

Dane Oferenta do kontaktu:
Imię i nazwisko (nazwa firmy)..….….…..........................................................
Adres

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

Tel./fax

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

e-mail:

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

Data i podpis oferenta:……………………… ……………....……………………..

Załącznik 2

……….…………………………..
/miejscowość i data/
……………………………….……………
……………………………….……………
……………………………….……………
/imię i nazwisko i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
………………...……………………………..................................................................................
oświadczam, że spełniam wymogi zawarte w rozeznaniu rynku nr 06/RR/MB/2016
- posiadam aktualne uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie realizacji szkoleń zawodowych – Wielozadaniowe nośniki osprzętów,
- dysponuję kadrą dydaktyczną oraz potencjałem technicznym do realizacji przedmiotowej
usługi.

……….……………………………………………
Data i podpis Oferenta

