Częstochowa, dn. 29.03.2017 r.
Nr sprawy: SNA.261.2.28.2017.MZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
na: „Przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu przepisów
o ochronie przeciwpożarowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie”
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
I.

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu przepisów o ochronie
przeciwpożarowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie”

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie z siedzibą pod adresem ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa; tel. cent. (34) 372-42-00, fax. (34) 372-42-50.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń wstępnych
i okresowych z zakresu ppoż. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie.
2. Szkolenia winny być przeprowadzone na podstawie przepisów, o których mowa
w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 191 z późn. zm.).
3. Zamawiający planuje, że ogółem w szkoleniach uczestniczyć będzie ok. 200
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, podzielonych na
maksymalnie 15-osobowe grupy, tj.:
1) 12 osób na stanowiskach kierowniczych;
2) 100 pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym ok. 10 osób
nowo zatrudnionych);
3) 88 pracowników socjalnych (w tym ok. 10 osób nowo zatrudnionych).
Szkolenia muszą być dostosowane do specyfiki pracy na danym stanowisku.
4. Miejscem realizacji usługi będzie siedziba Zamawiającego.
5. Szkolenia będą odbywały się średnio 2 razy w miesiącu w terminach uzgodnionych
z Zamawiającym, w godzinach pracy Ośrodka.

Sekcja Nadzoru i Administracji
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.czestochowa.pl

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: wszyscy pracownicy Zamawiającego muszą
zostać przeszkoleni w terminie do dnia 30.11.2017 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy prowadzą działalność
gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia oraz dysponują co najmniej jedną osobą,
która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony ppoż. przeprowadzone na podstawie ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 26.11.2015 r. poz.
1964).
W związku z powyższym Zamawiający żąda wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji a także zakresu
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje te należy sporządzić
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
OFERTY:
Lp.

Wymagany dokument / oświadczenie

1

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

3

Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3)

4

Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (załącznik nr 4)

5

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
chyba, że w formularzu cenowym wskazany został adres internetowy ogólnodostępnej
bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może pobrać

Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
„potwierdzonych za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca określi wartość oferty – cenę, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić
Wykonawcy za wykonanie usługi – poprzez wskazanie w ofercie cenowej:
1) ceny netto, stawki podatku VAT i ceny brutto za jednego uczestnika szkolenia;
2) wartości netto oferty i wartość brutto oferty – iloczyn ceny netto i brutto za jednego
uczestnika szkolenia oraz przewidywanej liczby uczestników szkolenia;
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy
i nie może ulec zmianie przez cały okres jej obowiązywania.
3. Cena ofertowa winna być wartością wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie.
5. Ceny określone w formularzu oferty nie będą ulegały zmianie przez cały okres realizacji
zamówienia.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego
przez Wykonawcę podatku VAT.
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VIII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najniższa cena – 100 %
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie
(Kancelaria – parter), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
”Oferta na szkolenie ppoż.”
lub
drogą elektroniczną na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl
Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem
(format JPG, PDF).
Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2017 r. o godz. 13:00. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu przy składaniu ofert drogą pocztową ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
X. UDZIELANIE INFORMACJI:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Michał Zieliński

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Koordynator, Sekcja Nadzoru
i Administracji, ul. Polskiej Organizacji Wojskowe 2, pokój nr 26, tel.:
+48/34 37-24-226, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl w godz.
7:30 – 15:00

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. SPOSÓB PUBLIKACJI:
1. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania treści zapytania ofertowego
do jednego lub kilku losowo wybranych Wykonawców.
XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego
Zamawiający niezwłocznie publikuje na stronie internetowej oraz przesyła w formie
elektronicznej wszystkim Wykonawcom, którym przekazano treść zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.
4. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1) wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
2) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
do treści oferty;
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
• Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2,
• Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3,
• Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 4,
• Wzór umowy – załącznik nr 5.
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