Kielce, dnia: 10.05.2017r.

W związku z realizacją projektu pt.

„Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość ”
nr RPSW. 09.02.01-26-0033/16-00
realizowanym przez College Medyczny Adrian Lipa w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Wnioskodawca przeprowadza postępowanie nr 1 /RR/2017 rozeznania
rynku na zajęcia rekreacyjno-ruchowe.
I. Zamawiający:
Nazwa: COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA
Adres: ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
NIP: 959-143-33-61
REGON: 260408780
BIURO PROJEKTU:
ul. Wesoła 19, 25-305 Kielce, II piętro
tel. 730 868 730
e-mail: agnieszkapodlodowska@college-med.pl
godziny urzędowania: 08.00-16.00

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy zajęć rekreacyjno-ruchowych. Odbiorcami będą
uczestnicy projektu ”Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość”. Uczestnikami projektu
są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, z co najmniej jednego
powodu spośród wskazanych w z art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. zamieszkałe
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego.
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Zakres obowiązków:
a) Przeprowadzenie zajęć rekreacyjno – ruchowych (ćwiczenia zdrowy kręgosłup, pilates itp.) –
skierowane dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem tj. osób z niepełnosprawnością
oraz osób niesamodzielnych.
b) Zajęcia będą odbywały się w różnych ośrodkach, na terenie całego województwa
świętokrzyskiego.
c) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu dla uczestników zajęć.

Liczba godzin: 96 h (6 grup x 16h)

Jako godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową (60 minut).

Kody określone przez wspólny słownik zamówień (CPV):
92000000-1 (usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe),

III. Dopuszcza się składanie ofert częściowych np. za przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy.

IV. Termin realizacji zamówienia:
maj 2017 – grudzień 2018

Zamawiający zaznacza, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

V.

Warunki zatrudnienia:

Umowa cywilno-prawna zostanie zawarta z wybranym Oferentem zgodnie z opisem niniejszego
postępowania.
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VI. Wymagania formalne dotyczące Oferenta:
W celu prawidłowego przeprowadzenia zajęć rekreacyjno-ruchowych osoba prowadząca powinna
posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie w realizacji tego typu zajęć:
a)

Minimum 2-letnie doświadczenie.

Wymagane dokumenty:
a)

CV potwierdzające min. 2-letnie doświadczenie,

b)

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

c)

Informacja cenowa – stawka brutto za 1 godzinę przeprowadzenia porady. Cena powinna być
podana w polskich złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Załączniki – Formularz cenowy oraz Oświadczenie Oferenta o braku powiązań.

VII.

Kryteria wyboru:

1. Konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych określonych w pkt V.
2. W celu wyboru Wykonawców zostaną zastosowane następujące wagi punktowe: najniższa cena
(cena – 100%), maksymalna liczba punktów - 100.
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena:

C= (CN / COB) x 100%
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena za wykonanie danej części przedmiotu umowy
COB – Cena zaoferowana za daną część w ofercie badanej
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone
w projekcie środki okażą się niewystarczające.

VII. Termin i sposób złożenia oferty:
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Oferty można składać do dnia 15.05.2017 r. do godz. 12.00 (decyduje data dostarczenia oferty
wraz załącznikami do biura projektu lub wpływu maila z ofertą wraz z załącznikami).
Oferty prosimy składać osobiście w Biurze Projektu College Medyczny w Kielcach ul. Wesoła 19,
II piętro lub drogą mailową na adres: agnieszkapodlodowska@college-med.pl
Dokumenty, które wpłyną na adres mailowy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

VIII. Sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
postępowania rozeznania rynku.
2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, (jeśli dotyczy), datą sporządzenia i być
podpisana przez Oferenta.
3. Ofertę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo.
4. Wymagane załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz cenowy, Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta
o braku powiązań.
5. Wskazana przez Oferenta cena za godzinę przeprowadzenia zajęć jest stawką brutto wraz ze
wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
6. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą kwotę, jaką
Zamawiający może zgodnie z budżetem projektu, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
Zamawiający ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia ofert
przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie.
9. Informacje o rozeznaniu rynku można uzyskać pod adresem: ul. Wesoła 19, 25-305 Kielce, II
piętro, tel. 730 868 730, e-mail: agnieszkapodlodowska@college-med.pl

IX. SPOSÓB WERYFIKACJI POPRAWNOSCI OFERT:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)

będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

c)

będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub wykonawca nie

College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce, Email: sekretariat@college-med.pl Telefon: 41-33-08-800
Projekt „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” realizowany na podstawie umowy z Zarządem Województwa pełniącym rolę instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości
usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

udzieli wyjaśnień w przypadku wystąpienia podejrzenia rażąco niskiej ceny;

d) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w zapytaniu ofertowym;
e)

będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny a błędy te nie będą stanowić omyłki, którą można
poprawić w sposób nie budzący wątpliwości;

f)

będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli:
a)

nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie V niniejszego

zapytania,
b) jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
X. Informacje dodatkowe:
1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
3. Oferenci, który wezmą udział w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną o wynikach postępowania, a Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza zostanie zaproszony do zawarcia Umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań

Zamawiający jednocześnie informuje, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższa
informacja ma na celu wyłącznie rozeznanie nt. kosztów przeprowadzenia zajęć rekreacyjno-ruchowych.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Składam ofertę:
Przedmiot oferty
Przeprowadzenie

Wysokość wynagrodzenia brutto za 1 godzinę
zajęć

………………………………….. PLN brutto
(słownie: ……………………………………………………………………..)

rekreacyjno - ruchowych

Oświadczam, że posiadam:
a) Minimum 2-letnie doświadczenie.

…………………….……..………………………
Data, czytelny podpis
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA
O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………... oświadczam, że nie
jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN
LIPA
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 przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy (Oferenta) a Wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności
na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. 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.

.……………………………………...…………
Miejscowość, data

…………………………………………………………
podpis Oferenta
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