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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/02/2017/NSz 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu 

merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej 8 (ośmiu) 

artykułów branżowych, dotyczących szkolnictwa zawodowego w kontekście 

przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz 

równości szans dla projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które będą umieszczone na 

Regionalnym Portalu Zawodowym w zakładce „artykuły branżowe”. 

 

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) : 

 92312210-6 usługi świadczone przez autorów. 

 79821100-6 usługi korektorskie. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  

ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce, NIP 959 182 42 45, REGON: 260096530, wpisany do 

Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000079357 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  
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2. Przedmiotowe zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na 

każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 

4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje w formie pisemnej wszystkich 

Wykonawców oraz opublikuje informacje na swojej stronie internetowej: www.szpp.eu, na 

portalu projektu: www.nowoczesnaszkola.spinno.pl, oraz na portalu Bazy Konkurencyjności 

EFS: www.baza konkurencyjności.gov.pl  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

9. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.  

O dokonanej zmianie poinformuje w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, do których 

skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert. 

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści Zapytania ofertowego. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykonywania przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawców. 

14. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego pod rygorem ich 

odrzucenia. 

15. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert 

w innym języku. 

 

 

http://www.nowoczesnaszkola.spinno.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu 

redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej 8 (ośmiu) artykułów branżowych, 

dotyczących szkolnictwa zawodowego w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjnych 

technologii z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości szans dla projektu pn. 

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr  1. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania usługi: 29 czerwca 2018 roku, szczegółowy termin publikacji 

poszczególnych artykułów  zostanie ustalony w uzgodnieniu z Zamawiającym (jednak 

artykuły powinny być publikowane od momentu podpisania umowy z Wykonawca do 

29.06.2018 nie rzadziej niż co 2 (dwa) miesiące).  

2.  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wersji pierwszego artykułu - przedmiotu 

zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, w celu weryfikacji  

i naniesienia ewentualnych uwag ze strony Zamawiającego.  

3.   Po wykonaniu każdego z ośmiu artykułów branżowych stanowiących przedmiot zamówienia 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na nośniku danych elektronicznych wersję PDF 

artykułu branżowego do siedziby Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4, Kielce 25-512, lub 

za pomocą poczty elektronicznej na adres: a.kaczor@szpp.eu, każdorazowo artykuł 

zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty akceptacji, przy 

czym ostatni z artykułów w terminie do 29 czerwca 2018 roku. 

 

V. FORMA WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ 

Umowa – stanowi załącznik nr 4.  

 

VI. WARUKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie poniższe 

warunki: 

mailto:a.kaczor@szpp.eu
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1. posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1.1. W ciągu ostatnich 3 lat wykonał (tj. przygotował merytorycznie) co najmniej   

6 usług/zamówień w postaci artykułów branżowych,  raportów, analiz. Na 

potwierdzenie należy złożyć wypełnione oświadczenie (Załącznik nr 2) – wykaz 

wykonanych usług/zamówień, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, 

rodzaju i zakresu, wskazaniu Zamawiającego; 

1.2.W ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 4 usługi/zamówienia w postaci artykułów 

branżowych, raportów, analiz, dotyczących miasta Kielce i/lub województwa 

świętokrzyskiego. Na potwierdzenie należy złożyć wypełnione oświadczenie 

(Załącznik nr 2) – wykaz wykonanych usług/zamówień, obszar tematyczny 

usługi/zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, rodzaju  

i zakresu, wskazaniu Zamawiającego.  

Z zastrzeżeniem, że wymienione przez Wykonawcę usługi dotyczące spełnienia 

kryterium o którym mowa w pkt.VI ppkt. 1.1., muszą być inne niż te wykazane zgodnie 

z kryterium w pkt. VI ppkt. 1.2.  

2. są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i są w pełni dyspozycyjni w planowanym 

terminie do wykonania zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym – na 

potwierdzenie należy złożyć wypełnione oświadczenie (Załącznik nr 2); 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 

2). 

4. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, będzie 

zobowiązany złożyć stosowne dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

5. Zobowiążą się, że przedmiot zamówienia wykonają z należytą starannością, w tym zgodnie 

z zasadami promocji projektów RPOWŚ 2014-2020. 

6. Spełniają warunki określone w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

Uwaga! Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Rozdział 8.5 – Zlecanie usług merytorycznych 

w projektach finansowanych ze środków EFS pkt.6, wyklucza się udział w postępowaniu 

partnerów projektu i instytucje związane z Beneficjentem warunkami jego realizacji. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty 

stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że w 

przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza ta musi zawierać wszelkie 

informacje wymagane na postawie Zapytania ofertowego i wynikające z zawartości 

formularza oferty 

b) wszystkie oświadczenia i dokumenty, których przedstawienia żąda Zamawiający 

zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym. 

2. Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

3. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem 

i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.  

4. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym. 
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5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność z 

oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę 

uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 

przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 

budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Wszelkie miejsca w ofercie, których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

dotyczące wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę 

uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Zapytaniu 

ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek zmian w treści 

załączonych formularzy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy 

ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu. 

Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz 

następujące oznaczenia: „Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zebraniu 

materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, 

korekcie językowej 8 (ośmiu) artykułów branżowych, dotyczących szkolnictwa 

zawodowego w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii z 

uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości szans dla projektu pn. 

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Na kopercie (opakowaniu) 

należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
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13. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, 

uzupełnić). Może to nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, 

według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie (opakowaniu) 

zawierający dodatkowy zapisek „zmiana” oraz oznakowanie zgodnie niniejszym 

Zapytaniem ofertowym. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie 

wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

14. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może cofnąć złożoną ofertę. W 

tym celu złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty, podpisane 

przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z 

aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub pełnomocnictwem). Zamawiający zwróci 

Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej – za pokwitowaniem 

odbioru lub prześle pocztą na adres wskazany w piśmie. 

 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a. Dokładne dane Wykonawcy. 

b. wycenę przedmiotu zamówienia w całości (brutto, netto) 

c. dowód potwierdzający należyte wykonanie usługi zw. z zapytaniem ofertowym w ciągu 

ostatnich 2 lat wskazane w pkt. VI ppkt.1.1. i 1.2. (zgodnie z Załącznikiem nr 2) 

d. oświadczenie o braku powiązań według Załącznika nr 3 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 

2. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 25-512 Kielce, lub 

pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu 

 w terminie do dnia 14.02.2017 r. do godz. 16.00. 

3. Umieszczając zapis w tytule wiadomości: „Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na 

zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym 

i graficznym, korekcie językowej 8 (ośmiu) artykułów branżowych, dotyczących 

szkolnictwa zawodowego w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii  
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z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości szans dla projektu pn. 

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.  

4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie, oferty nieczytelne lub niekompletne, 

nie będą rozpatrywane. 

IX. KRYTERIUM OCENY OFERTY 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania;  

 

2) nie zostaną odrzucone.  

 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

 

1) Cena[PLN] - waga 50 pkt 

2) Doświadczenie – waga  20 pkt  

3) Doświadczenie dot. prac nt. regionu świętokrzyskiego – 30 pkt 

 

3. Zasady oceny kryterium  

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany 

zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. 

a. Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny „brutto” i „netto” dotyczącej 

Zamówienia.   

Cena - oznaczona: - (C) liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona 

wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (max 50 pkt.):  

  𝑪 =   
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒃𝒂𝒅
 𝒙 𝟓𝟎 𝐩𝐤𝐭,  

gdzie:  

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” ; 

𝐂𝐦𝐢𝐧 – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

𝐂𝐛𝐚𝐝 − cena oferty (brutto) badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 
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b. Doświadczenie: oznaczone (D) – 20 pkt w ramach kryterium „Doświadczenie” 

Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 pkt  do 20 pkt wg poniższego 

wzoru: 

 

 

DOŚWIADCZENIE 

Liczba 

wykonanych 

usług/zamówień 

WAGA 

Liczba usług/zamówień (co najmniej 6) wykonanych 

przez Wykonawcę w postaci artykułów branżowych, 

raportów, analiz, potwierdzonych dowodem 

stwierdzającym należyte ich wykonanie w ciągu ostatnich 

2 lat. 

0 – 6 0 pkt 

7-8        5 pkt  

9-10  10 pkt 

11 i więcej  20 pkt  

 

c. Doświadczenie dot. prac nt. regionu i/lub miasta Kielce: oznaczone (Dr) – 30 pkt  

w ramach kryterium „Doświadczenie dot. regionu i/lub miasta Kielce” Wykonawcy 

zostaną przyznane punkty w skali od 0 pkt  do 30 pkt wg poniższego wzoru: 

 

DOŚWIADCZENIE 

Liczba 

wykonanych 

usług/zamówień 

WAGA 

Liczba usług/zamówień (co najmniej 4) wykonanych 

przez Wykonawcę w postaci artykułów branżowych, 

raportów, analiz, programów nauczania, podręczników 

o charakterze naukowo-edukacyjnym, dotyczących 

regionu świętokrzyskiego i/lub miasta Kielce, 

potwierdzonych dowodem stwierdzającym należyte ich 

wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat. 

0 – 4 0 pkt 

5-6 10 pkt 

7-8 20 pkt 

9 i więcej  30 pkt 
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4. Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg. wzoru: 

 

O = (C + D +Dr) 

gdzie:  

O - badana oferta; 

C - suma punktów w kryterium „cena”; 

D – suma punktów w kryterium „doświadczenie”; 

Dr – suma punktów w kryterium „doświadczenie dot. regionu i/lub miasta Kielce”;.  

5. Uzyskane ceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę      

punktów (C+D+Dr) wyliczonych wg zasad wskazanych powyżej. 

7. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie wskaże informacji umożliwiających ocenę któregoś z kryteriów (kryterium 

„doświadczenie”, „doświadczenie dot. regionu i/lub miasta Kielce”) jego oferta w ocenie  

otrzyma 0 pkt. 

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie 

oferty lub udzielenie wyjaśnień, 

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie pisemnej. 

3. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 

25-512 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu, z dopiskiem 

„Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu 

merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej 8 (ośmiu) 

artykułów branżowych, dotyczących szkolnictwa zawodowego w kontekście 

mailto:a.kaczor@szpp.eu
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przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii z uwzględnieniem dobrych praktyk na 

rzecz równości szans dla projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny 

Region”.  

4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści Zapytania 

ofertowego, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 

2 i 3 niniejszego rozdziału Zapytania ofertowego. 

5. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Zapytania ofertowego zostaną udzielone niezwłocznie, nie 

później niż na dwa dni przed terminem składania ofert, wszystkim Wykonawcom bez 

ujawnienia źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej: 

www.szpp.eu 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego 

są: Anna Kaczor-Małecka, tel. 41 341 70 39  

7. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje na stronie internetowej 

Zamawiającego www.szpp.eu, na stronie projektu: www.nowoczesnaszkola.spinno.pl, oraz 

w Bazie Konkurencyjności EFS: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, wybranego do 

realizacji zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia Zapytania ofertowego lub 

nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.  

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznikami do niniejszego zapytania są: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

Załącznik nr 4 – Wzór Umowa 

 

Anna Kaczor-Małecka                                                                                Krzysztof Filipek   
Sporządził/a:                   Zatwierdził/a: 

 

http://www.szpp.eu/
http://www.nowoczesnaszkola.spinno.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

