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Lubartów, dnia 25 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAM ÓW IENIU
na wykonanie zadania pn.
zorganizowanie
i
przeprowadzenie
specjalistycznych
kursów
dla
nauczycieli
i instruktorów praktycznej nauki zawodu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie
Lubartowskim/' realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

1. Zamawiający: Powiat Lubartowski/ Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, 21-100 Lubartów,
ui. 1 maja 82.
2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
na zasadach art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018).
2.1 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w art. 138g ust 1. pkt 1 w/w ustawy.
3. Przedmiot zamówienia publicznego: zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych kursów
dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie.
3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
3.2 Przedmiot zamówienia określony został we Wspóinym Słowniku Zamówień następującymi
kodami i nazwami:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
1) Część I - Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa i wykorzystanie zestawu CAD-edukacja
(Solid Edge)",
2) Część II - Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Kosztorysowanie i obsługa Norma PRO",
3) Część III - Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Planista".
4. Termin realizacji zamówienia:
Szkolenie: Część I, II oraz III: lipiec 2018 r. - październik 2018 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu :
5.1 Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą spełniać następujący
warunek: doświadczenie zawodowe z zakresu realizowanych szkoleń - minimum 3 szkolenia
w okresie ostatnich 3 lat w zakresie odpowiadającym każdej części tematycznie.

5.2 Na potwierdzenie posiadanej zdolności zawodowej Wykonawca złoży aktualny na dzień złożenia
oferty wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3), wraz z informacją na temat
ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
5.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie udokumentuje
spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może dokonać oceny kolejnego
Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych, chyba że cena oferty
przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
5.4 Wykonawca, o którym mówi pkt. 5.3 zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
odrzucona.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
7. Opis sposobu składania ofert:
7.1 Oferta powinna być złożona zgodnie z wzorem załączonym do zaproszenia stanowiącym załącznik
nr 4.
7.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia lub
część/ części.
7.3 Oferty składane są w jednym egzemplarzu, na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej
pełną czytelność ich treści.
7.4 Ofertę należy złożyć osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub przesyłką kurierską w
zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na
adres:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. 1 Maja 82
z adnotacją: Oferta - „Świadczenie usług szkoleniowych dla nauczycieli" - Nie otwierać przed
wyznaczonym terminem otwarcia, opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
7.5 Pod rygorem nieważności, oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy.
7.6 Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
8. Termin składania i otwarcia ofert:
8.1 Oferta powinna być złożona w zamkniętej w sposób trwały kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, ul 1 Maja 82, 21-100 Lubartów
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2018r. do godz. 10.00.
8.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi 05.07.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82.
8.3 Osoba uprawniona do porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami:
Mirosław Domański, pon. - pt. w godz. 8.00 - 14.00, tel. email: mdomanski76@wp.pl
9. Kryteria oceny ofert dla szkoleń:
Cena oferty brutto 100 %
Cena minimalna (najniższa spośród złożonych ofert)
K i --------------------------------------------------------------------------------------x 100 % x 100
Cena przedstawiona w ofercie
Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie ocenione zostaną w oparciu o ww. kryteria
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ułamkowa liczba punktów będzie zaokrąglona do

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi
łącznie 100 pkt na każdą część.
Oferty będą ocenianie w każdej części osobno.
10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
11.1 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.
11.2 Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11.3 Jeśli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub jej istotne części składowe, wydawać się będą
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia.
11.4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:
1) wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzać będzie, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
niniejszego zamówienia,
2) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu,
3) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie
oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
4) została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
11.5 Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia.
11.6 Ogłoszenie o wyniku postępowania oraz zawarciu umowy zostanie zamieszczone na stronie
internetowej: rcez(a)rcez.lubartow.pl

12. Załączniki:
11.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.
11.2 Wzór umowy - Załącznik nr 2.
11.3 Wykaz osób - Załącznik nr 3.
11.4 Formularz ofertowy -Załącznik nr 4.
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