Sosnowiec, 13.05.2019r.
ROZEZNANIE RYNKU

NA PODSTAWIE: WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
ORAZ
FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI
NA
LATA
2014-2020
Z
DNIA
19 LIPIEC 2017R.W ramach projektu: „Czas na zmiany!” Realizowanego w ramach Osi priorytetowej
VII. Regionalny rynek pracy. Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na
regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie
7.4.2 Outplacement – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020

Zamawiający:
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
41-205 Sosnowiec
ul. Mazowiecka 5
I.

Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu ”Udzielenie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką” dla 1 Uczestnika
w ramach projektu: „Czas na zmiany!” Realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII.
Regionalny rynek pracy. Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na
regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy),
Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2. W ramach zamówienia: przeprowadzenie kursu „ Udzielenie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z egzaminem”
dla 1 osoby (12h/osobę).
Celem szkolenia /kursu jest nabycie przez Uczestnika/czkę kwalifikacji niezbędnych do pracy
na samodzielnym stanowisku kierowcy taksówki zgodnie z ustalonymi standardami
szkolenia. Uzyskane kwalifikacje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez
uprawnioną jednostkę .
Minimalny zakres szkolenia kursu:
- Zagadnienia z topografii miasta;
- Przepisy prawa miejscowego związanego z przewozem osób taksówką na obszarze miast.
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3. Miejsce wykonywania usługi: woj. śląskie
4. Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Termin realizacji zamówienia: od 27 maja 2019 do końca czerwca 2019. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia
okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy).
6. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:
a) niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej Projekt, Instytucji
Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów
związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
II. Przygotowanie i złożenie oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego:
a) Załącznik 1 Formularz ofertowy.
2. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie
podlegają zwrotowi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Oferta musi zawierać cenę brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których
obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez
Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze
strony Zamawiającego).
5. Pytania w kwestii merytorycznej możne kierować pod adresem e-mail d.papaj@frapz.org.pl lub
tel. 32-785-42-21 wew. 22 lub w godz. 8.00-12.00 w dni robocze.
6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 22.05.2019 r. do godziny 15.00.
2. Miejsce składania ofert:
 Biuro projektu ul. Mazowiecka 5, 41-205 Sosnowiec
3. Dopuszczalna forma składania ofert:
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przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres biura projektu
podany wyżej, ( liczy się data stempla pocztowego)
osobiście w Biurze Projektu.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1.

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące
warunki:
a) Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 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.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty i oświadczeniem o braku powiązań
(Załącznik 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną
wykluczeni z postępowania.
b) Posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia( weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1)

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:


Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a – wykluczenie z
postępowania
 Złożył ofertę po terminie
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
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Załącznik 1
…………………………………
Miejscowość, data
Formularz oferty
Wykonawca :

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

adres:

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

tel.:

………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………….
(dane Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem przeprowadzenie kursu” Udzielenie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”
dla 1 UP ( 12h) w projekcie pt. „Czas na zmiany!” Realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII.
Regionalny rynek pracy. Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym
rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2
Outplacement – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020
Cena za godzinę :
Cena brutto*….
Słownie:………………………………………………………………………………………………

* cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania
wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj.
płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
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Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:
a)

b)
c)
d)

Nie jestem powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 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.
W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w
postępowaniu.
Posiadam niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w Załączniku 1 są zgodne z prawdą.

………………………………………….
(czytelny podpis Wykonawcy)

5

