
 

         Bydgoszcz, 07.11.2017 r. 
Zamawiający: 
MROZEK MACIEJ „EKSPERT”  
ul. Twardzickiego 60 
85-766 Bydgoszcz 
NIP: 554-187-55-86,  
REGON  92950052 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/AS 

W związku z realizacją projektu „AKADEMIA SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej 
osób młodych bez pracy” nr POWR.01.02.01-26-0064/16 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020,Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 
1.2.1Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MROZEK MACIEJ „EKSPERT” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów 
kwalifikacyjnych na uprawnienia spawacza MAG/MIG/TIG dla 72 uczestników projektu, na terenie 
województwa świętokrzyskiego.   

I. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020” Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.).  
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówieo publicznych. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa i kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówieo (CPV): 

 80531000-5 – Usługi szkolenia technicznego i przemysłowego. 

2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych: 
a) na uprawnienia spawacza MAG dla 24 uczestników projektu (2 grupy x 12 osób), którzy 

ukooczyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, w wymiarze 
145 godzin (25 godzin zajęd teoretycznych i 120 godzin zajęd praktycznych), 

b) na uprawnienia spawacza MIG dla 24 uczestników projektu (2 grupy x 12 osób), którzy 
ukooczyli kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG 135, w wymiarze 112 godzin 
(12 godzin zajęd teoretycznych i 100 godzin zajęd praktycznych). 

c) na uprawnienia spawacza TIG 141 dla 24 uczestników projektu (2 grupy x 12 osób), którzy 
ukooczyli kurs spawania blach nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych 
metodą TIG 141, w wymiarze 103 godzin (23 godziny zajęd teoretycznych i 80 godzin zajęd 
praktycznych). 

3. W egzaminach wezmą udział osoby dorosłe, w wieku 18 – 29 lat, pozostające bez pracy (bierne 
zawodowe lub bezrobotne niezrejestrowane w Urzędach Pracy), w tym osoby z 
niepełnosprawnościami,  o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, (tzw. 



 

młodzież NEET), zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 

4. Celem zamówienia jest uzyskanie przez 72 uczestników projektu uprawnieo w zakresie spawania 
blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 (24 osoby), spawania blach spoinami 
czołowymi metodą MIG 135 (24 osoby) oraz spawania blach nietopliwą elektrodą wolframową w 
osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (24 osoby).  

5. Warunki realizacji zamówienia: 
a) Egzaminy należy przeprowadzid w lokalizacjach (miejscowościach) wskazanych przez 

Zamawiającego. 
b) Zamawiający wymaga przeprowadzenia egzaminów przez instytucję szkoleniową posiadającą 

atest lub zgodę Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniającą do szkolenia spawaczy w 
oparciu o wytyczne, zgodnie z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. 

c) Egzaminy należy przeprowadzid zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 
oraz z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 
sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470 z 
2000 r.). 

d) Egzamin powinna przeprowadzid komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym będzie 
egzaminator delegowany przez Instytut Spawalnictwa lub egzaminator posiadający aktualną 
licencję Instytutu na egzaminowanie. 

e) Wykonawca przekaże protokoły egzaminacyjne do Instytutu Spawalnictwa. Uczestnicy po 
pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają Świadectwo Egzaminu Spawacza wg obowiązującej 
normy/obowiązujących norm. Ponadto uczestnicy, którzy nie posiadają książeczki spawacza 
otrzymają książeczkę spawacza  wydaną przez Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 

6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) zapewnienia na terenie województwa świętokrzyskiego bazy egzaminacyjnej oraz 

wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów, 
b) przekazania Zamawiającemu protokołu z egzaminu i dostarczenia Zamawiającemu książeczek 

spawacza oraz Świadectw Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, 
c) umożliwienia Zamawiającemu oznaczenia miejsca, w których będą się odbywały egzaminy 

poprzez wywieszenie plakatu informacyjnego dotyczącego projektu (dostarczonego przez 
Zamawiającego), 

d) umieszczenia obowiązujących logotypów Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, Urzędu 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na 
dokumentach dotyczących realizowanego egzaminu (jeśli przepisy dopuszczają taką 
możliwośd), 

e) reagowania na wszelkie przejawy dyskryminacji i negatywnych stereotypów dotyczących płci, 
f) Przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres 

dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakooczonego 
Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym. 

8. Termin realizacji zamówienia: 16.11.2017 r. – 30.06.2018 r. 

9. Miejsce realizacji zamówienia:  egzaminy będą organizowane na terenie województwa 
świętokrzyskiego, w miejscowościach, w których będą realizowane kursy dla uczestników 
projektu. Egzamin dla I grupy szkoleniowej na uprawnienia spawacza MAG (12 osób) będzie 
przeprowadzony w Opatowie, egzamin dla II grupy szkoleniowej na uprawnienia spawacza TIG 
(12 osób) będzie przeprowadzony w Kielcach. Miejsce realizacji egzaminów dla pozostałych grup 



 

szkoleniowych (4 grupy x 12 os.) zostanie określone przez Zamawiającego na podstawie 
napływających zgłoszeo kandydatów do udziału w projekcie. Do miejsca, w którym odbywad się 
będą egzaminy powinien istnied dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i 
prywatnym środkiem transportu. 

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

III. Informacje o wykluczeniu 

Zamawiający nie może udzielid zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 

prostej, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązao kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązao 
(według wzoru z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).  

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o następujące dokumenty: 

I. aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej; 

II. wydruk dokumentu rejestrowego (CEiDG, KRS, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 

III. dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia egzaminu będącego 
przedmiotem oferty, w szczególności kopie wszelkich wymaganych prawem 
certyfikatów, zezwoleo, koncesji, homologacji i atestów (jeśli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania); 

Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny byd poświadczone za zgodnośd z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu egzaminów wskazanych w przedmiocie 
zamówienia.  
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności, przeprowadził co najmniej 1 egzamin 
kwalifikacyjny w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, 1 
egzamin kwalifikacyjny w zakresie spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG 135 oraz 
1 egzamin kwalifikacyjny w zakresie spawania blach nietopliwą elektrodą wolframową w 
osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141, dla grup szkoleniowych minimum 12-osobowych. 



 

Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz 
przeprowadzonych egzaminów według wzoru z załącznika nr 3 oraz dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usługi (referencje, protokoły, dokumenty równoważne). 

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które 
będą uczestniczyd w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, posiadanych uprawnieniach niezbędnych do wykonania zamówienia oraz 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączony wykaz według 
wzoru z załącznika nr 4. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o przedłożone 
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy, 
którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeo potwierdzających spełnianie wymaganych 
warunków, zostaną odrzuceni z postępowania. 

V. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu oceny ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria: „Cena” (K1), 
„Doświadczenie” (K2). 
Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu 
najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: 

L.p. Kryterium Waga 
Maksymalna ilośd punktów jakie może 

otrzymad oferta za dane kryterium 

1. Cena  80 % 80 punktów 

2. Doświadczenie  20 % 20 punktów 

a) Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Cena” (K1): 
Cenę należy podad w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena powinna 
zawierad wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia (tj. koszty przeprowadzenia 
egzaminów teoretycznych i praktycznych, koszt zapewnienie bazy egzaminacyjnej, koszt 
materiałów spawalniczych, wydania Świadectw Egzaminu Spawacza, książeczek spawacza). 
Ocenie podlegad będzie łączna cena brutto za zamówienie. 
Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone według wzoru: 
C = (Cmin : Cof) x 80 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Cof – cena badanej oferty. 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Doświadczenie”(K2): 
W kryterium „doświadczenie” ocenie podlegad będzie liczba przeprowadzonych egzaminów 
kwalifikacyjnych w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 i/lub 
spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG 135 i/lub spawania blach nietopliwą elektrodą 
wolframową w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141, dla grup minimum  
12-osobowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności. 



 

Punkty za kryterium „doświadczenie” będą przyznawane za przeprowadzenie 4 i więcej 
egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 
MAG 135 i/lub spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG 135 i/lub spawania blach 
nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 kursów, dla grup 
minimum 12-osobowych. 
Punkty przyznawane za kryterium  „doświadczenie” będą liczone według wzoru: 
D = (Dof : Dmax) x 20 
gdzie: 
D – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Dof – liczba przeprowadzonych egzaminów w ofercie badanej, 
Dmax – najwyższa liczba egzaminów w ważnych ofertach. 
Ocena kryterium „Doświadczenie” będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz 
przeprowadzonych egzaminów według wzoru z załącznika nr 3. 

2. Koocowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium „Cena” (K1) + kryterium 
„Doświadczenie” (K2). Oferta może otrzymad maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa kryteria). Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta musi byd wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty i 
załączników muszą byd ponumerowane i parafowane. Oferta i oświadczenia muszą byd podpisane 
przez osobę upoważnianą przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej przez 
Wykonawcę powinny zostad potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez osoby do tego 
uprawnione. 

2. Ofertę należy złożyd na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego: 

a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 
b) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązao , 
c) Załącznik nr 3 - oświadczenie – wykaz przeprowadzonych egzaminów,  
d) Załącznik nr 4 - oświadczenie – wykaz osób, które będą uczestniczyd w wykonaniu 

zamówienia, 
Oferta nie zawierająca załącznika nr 2 nie będzie rozpatrywana.  

3. Do oferty należy dołączyd: 
a) wydruk lub kopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,  
b) wydruk dokumentu rejestrowego (CEiDG, KRS, itp.), 
c) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia egzaminów będących 

przedmiotem oferty, w szczególności kopie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, 
zezwoleo, koncesji, homologacji i atestów (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania). 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty można składad za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza ofertowego z 
wymaganymi załącznikami) na adres e-mail: bydgoszcz@ekspert.alfa.pl, osobiście lub listownie 
(decyduje data wpływu) na adres biura Zamawiającego: ul. Fordooska 353, 85-766 Bydgoszcz. 

2. Oferta składana w formie pisemnej powinna zostad złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Oferta na organizację i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia spawacza 
MAG/MIG/TIG”. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną wiadomośd powinna byd 
zatytułowana: „Oferta na organizację i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na 
uprawnienia spawacza MAG/MIG/TIG”. 

mailto:bydgoszcz@ekspert.alfa.pl


 

3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty. 
4. Termin złożenia oferty: do 14.11.2017 r., do godz. 23:59:59. 
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty 

lub wycofad ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny byd doręczone Zamawiającemu na piśmie 
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
powinno byd opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierad dodatkowe oznaczenie wyrazami 
odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia  

1. Zamawiający, w przypadku zaistnienia sytuacji w wyniku której konieczna będzie zmiana ilości 
planowanych do zrealizowania w projekcie egzaminów (zależnie od preferencji uczestników 
projektu), zastrzega sobie możliwośd zmiany postanowieo umowy w zakresie: 

a) okresu realizacji umowy, 
b) harmonogramu realizacji egzaminów 
c) ostatecznej ilości grup szkoleniowych na organizowanych egzaminach, 
d) ostatecznej ilości uczestników egzaminów, 
e) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

publicznego określonego w umowie. 
2. Zmiana postanowieo Umowy może nastąpid również w przypadku, gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu Umowy. Wówczas Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie 
wymaganym przepisami. 

IX. Informacje dodatkowe  

1. Projekt realizowany jest w okresie: od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. 
2. Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenie zamówieo uzupełniających, w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.  
3. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 
4. Jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do podmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetyczna ceny wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów mających wpływ na wysokośd ceny. 

5. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzieo składania ofert. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 
finansowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje 
Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie 
przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji 
umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy. 

9. Osoba do kontaktu: Maciej Mrozek - właściciel, nr tel. 501670814 (w godz. 8:30-15:30), 
 e-mail: bydgoszcz@ekspert.alfa.pl. 
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