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Edytuj

Status ogłoszenia
Robocze

Miejsce i sposób składania ofert
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły na 1 piętrze budynku
Zespołu Szkół Poligraﬁczno-Mechanicznych w Katowicach przy ul. A. Krajowej 84 do dnia 15 marzec 2019 r.
do godz. 12:30 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową lub kurierską).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Andrzej Szromek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
322028463 - sekretariat szkoły

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych
kursu AutoCAD w 2019 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraﬁczno-Mechanicznych w Katowicach
– dla uczniów Zespołu Szkół Poligraﬁczno-Mechanicznych w Katowicach, w ramach realizowanego przez
Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla
działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn.
„Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraﬁczno-Mechanicznych w Katowicach”
4.2. Opis kursu:
1. Kurs certyﬁkowany AutoCAD zakończony egzaminem Autodesk Certiﬁed User - dla uczniów, łącznie 60
godzin, 1 grupa 10 osób

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest podniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Poligrafoczno-Mechanicznych w Katowicach poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego i
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technicznego szkoły, poszerzenie oferty edukacyjnej kierowanej do uczennic i uczniów szkoły oraz
efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych
kursu AutoCAD w 2019 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraﬁczno-Mechanicznych w Katowicach
– dla uczniów Zespołu Szkół Poligraﬁczno-Mechanicznych w Katowicach, w ramach realizowanego przez
Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla
działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn.
„Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraﬁczno-Mechanicznych w Katowicach”
4.2. Opis kursu:
1. Kurs certyﬁkowany AutoCAD zakończony egzaminem Autodesk Certiﬁed User - dla uczniów, łącznie 60
godzin, 1 grupa 10 osób
4.3. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania sali wykładowej (pomieszczania
mieszczące się w budynku ZSPM przy ul. Armii Krajowej 84, zapewnienia materiałów szkoleniowych dla
każdego uczestnika potrzebnych do zajęć i ćwiczeń praktycznych wykorzystywanych na kursie (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego opisu), przeprowadzenia egzaminu, zapewnienia każdemu użytkownikowi
poczęstunku kawowego, o którym mowa w pkt 4.6, a także przygotowania imiennych świadectw
ukończenia kursu wraz z treścią kursu oraz imiennych międzynarodowych certyﬁkatów ukończenia kursu
odpowiedni dla poszczególnych kursu AutoCAD Ponadto wykonawca przekaże Zamawiającemu po
zakończeniu szkoleń: listy obecności, kserokopie imiennych świadectw ukończenia kursu, ankiety
wypełnione przez uczestników szkoleń, jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych dla każdego ze
szkoleń oraz raporty po szkoleniach, sporządzone według wzorów przekazanych przez Zamawiającego.
4.4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informacji i promocji, zgodnie z wymogami dla
projektów współﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym
a) do umieszczenia na materiałach szkoleniowych, imiennych świadectw ukończenia kursu oraz w listach
obecności:
- obowiązującego logotypu Programu Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logotypu Miasta
Katowice oraz logotypu Unii Europejskiej (z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz
Społeczny, oraz Śląskie Pozytywna Energia), których wzory zostaną udostępnione przez Zamawiającego,
- informacji o współﬁnansowaniu umowy przez Unię Europejską poprzez zapis: Projekt współﬁnansowany
przez Unię Europejską w ramach projektu „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół
Poligraﬁczno-Mechanicznych w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla
poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
b) umieszczenie odpowiedniego plakatu w miejscu realizacji projektu
4.5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony uzyskanych w trakcie realizacji szkolenia danych osobowych.
4. 6. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia w dniach odbywania zajęć przerwy kawowe:
(napoje ciepłe - kawa, herbata oraz napoje zimne i ciastka)
a) Składniki jednej przerwy kawowej (tj. kawa, herbata z dodatkami, poczęstunek ) na jedną osobę:
- 4 łyżeczki kawy rozpuszczanej (po 2 gramy)
- 2 saszetki herbaty czarnej po 2 gramy,
- mleko do kawy
- 15 gram cukru białego,
- 2 sztuki serwetek,
- 2 kruche ciasteczka lub waﬂe
- napoje zimne – np. woda mineralna

Kod CPV
80510000-2

Nazwa kodu CPV
Usługi szkolenia specjalistycznego
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Dodatkowe przedmioty zamówienia
4.8. Kody CPV:
80510000-2 - usługi szkolenia specjalistycznego
80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego,
80533100-0 - usługi szkolenia komputerowego
oraz 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków
4.9. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym
projektem, w tym dokumentów ﬁnansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 20142020.

Harmonogram realizacji zamówienia
Kurs certyﬁkowany AutoCAD zakończony egzaminem Autodesk Certiﬁed User - dla uczniów, łącznie 60
godzin, 1 grupa 10 osób - grupa 1 między – 15.03.2019 a 15.06.2019 r.
Terminy egzaminów
1. egzamin Autodesk Certiﬁed User po kursie certyﬁkowanym AutoCAD 10 osób, po zakończeniu kursu,
nie później niż 30.06.2019 r.,

Załączniki
Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował :
- co najmniej 1 osobę pełniącą rolę wykładowcy, o którym mowa w punkcie 4.2 uprawniające do
prowadzenia kursów w zakresie tematyki będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza
zarówno możliwość zaproponowania jednej osoby dysponującej wszystkimi ww. certyﬁkatami jak i
możliwość przedstawienia kilku osób, pełniących funkcję wykładowcy.
- Ośrodek szkoleniowy posiada tytuły
ATC Autorizied Center AutoDESK
AAP Autoryzowany partner AutoDESKowy
ACE Autoryzowane centrum Egzaminacyjne Autodesk (czyli ośrodek egzaminacyjny np. Certiport)
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie wykazu na wzorze
stanowiącym załącznik do Opisu warunków.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego przy wykazywaniu spełnienia
warunków zamówienia.

Warunki zmiany umowy
1. W przypadku, gdyby nastąpiła konieczność dokonania zmiany instruktora wskazanego w złożonej przez
Wykonawcę ofercie, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistniałej sytuacji. Jeżeli Zamawiający
uzna, że przyczyna zmiany trenera jest uzasadnioną, wówczas Wykonawca musi przedstawić kandydaturę
trenera o kwaliﬁkacjach zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ w punkcie, dotyczącym warunków
udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz takich ,
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które umożliwiałyby uzyskanie takiej samej lub wyższej ilości punktów na podstawie kryteriów oceny
ofert.
2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w terminach wskazanych
w § 1 ust. 3 z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, istnieje możliwość
zmiany terminów za zgodą obu stron, zmiana ta będzie się odbywać w formie aneksu do umowy. W
przypadku nieosiągnięcia porozumienia, co do nowego terminu przeprowadzenia zajęć szkoleniowych
Zamawiający może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z określonych w § 4 i 5.
3. W przypadku, gdyby nastąpiła konieczność dokonania zmiany podmiotu wskazanego w ofercie (zakładu
pracy chronionej/jednostki, której działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
niepełnosprawnych), a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistniałej sytuacji oraz do wykonania
usług musi przedstawić, inny podmiot, które umożliwiałby uzyskanie takiej samej lub wyższej ilości
punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował :
- co najmniej 1 osobę pełniącą rolę wykładowcy, o którym mowa w punkcie 4.2 uprawniające do
prowadzenia kursów w zakresie tematyki będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza
zarówno możliwość zaproponowania jednej osoby dysponującej wszystkimi ww. certyﬁkatami jak i
możliwość przedstawienia kilku osób, pełniących funkcję wykładowcy.
- Ośrodek szkoleniowy posiada tytuły
ATC Autorizied Center AutoDESK
AAP Autoryzowany partner AutoDESKowy
ACE Autoryzowane centrum Egzaminacyjne Autodesk (czyli ośrodek egzaminacyjny np. Certiport)
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie wykazu na wzorze
stanowiącym załącznik do Opisu warunków.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego przy wykazywaniu spełnienia
warunków zamówienia.

Zamawiający - Beneﬁcjent
Nazwa
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres
Młyńska 4
40-098 Katowice
śląskie , Katowice

Numer telefonu
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32 2593513

Fax
32 2593425

NIP
6340010147

Tytuł projektu
Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraﬁczno - Mechanicznych w Katowicach

Numer projektu
RPSL.11.02.01-24-03H5/16-00
Liczba wyświetleń: 1

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@miir.gov.pl
tel.: 22 273 79 12
(w godzinach pracy Ministerstwa)

Regulamin
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Kontakt

FAQ

Mapa strony

Serwisy Funduszy Europejskich

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169967

6/7

28.02.2019

Baza konkurencyjności - Zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursu AutoCAD w 2019 roku w pomieszczeniach Zes…

Portal współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna.
2015 © Ministerstwo Rozwoju

Serwisy Ministerstwa Rozwoju używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych
stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie
oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie
zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji
znajdziesz w Polityce prywatności
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