WORK-ON 3: aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zapytanie ofertowe nr 3/POWR.01.02.02-04-0009/16
z dnia 24.07.2017r.
Mając na uwadze zachowanie Zasady Konkurencyjności oraz równe traktowanie Wykonawców
dotyczące zamówień w ramach projektu WORK-ON 3: aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób
młodych biernych zawodowo w branży IT (nr POWR.01.02.02-04-0009/16), Ośrodek SzkoleniowoWdrożeniowy Marek Szarata zaprasza do złożenia ofert.
I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata
ul. Karpacka 54,
A.
85-164 Bydgoszcz
Dane
tel./faks 52 373 36 89
Zamawiającego: projekt@osw.bydgoszcz.pl
www.osw.bydgoszcz.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych z
tematów Junior Front-End Developer i Junior Back-End Developer, w ramach
umowy cywilnoprawnej, dla uczestników projektu „WORK-ON 3: aktywizacja
zawodowo-edukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT” (nr
POWR.01.02.02-04-0009/16) w ramach Poddziałania 1.2.2 ,,Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach I Osi Priorytetowej
„Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, realizowanego przez Zamawiającego.

A.
Przedmiot
zamówienia:

Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z terenu
woj. kujawsko-pomorskiego, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem:
a) młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu
instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu
pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne
gospodarstwo domowe,
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają
się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w
instytucjach pieczy zastępczej,
b) matek opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
c) absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
d) absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych
ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
e) matek przebywających w domach samotnej matki,
f) osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po
opuszczeniu).
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B.
Cel
zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów do prowadzenia zajęć na
szkoleniach zawodowych:
a) „Junior Front-End Developer”,
b) „Junior Back-End Developer”.

C.
Kod CPV:

Kod
określony
przez
Wspólny
80500000-9 „Usługi szkoleniowe”

D.
Harmonogram
realizacji,
lokalizacja
i inne warunki
świadczenia
usługi:

1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy.
2. W szkoleniach wezmą udział 24 osoby (2 grupy po 12 osób).
3. Szkolenia odbywać się będą w okresie od sierpnia do października 2017 roku
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 zgodnie z
harmonogramem zajęć.
4. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
5. Oferent jako personel projektu (w rozumieniu Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020) ma
obowiązek osobistego wykonania usługi.
6. Wyklucza się możliwość podzlecania usług.
7. Do obowiązków Oferenta należało będzie:
a) ustalenie szczegółowego programu zajęć,
b) opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich
uczestnikom projektu,
c) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem określonym
przez Zamawiającego,
d) prowadzenie dziennika zajęć,
e) opracowanie i przeprowadzenie pre-testów i post-testów wiedzy wśród
uczestników projektu.
8. Oferent w okresie świadczenia usługi szkoleniowej powinien prowadzić
ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne
zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z
innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może
przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

Słownik

Zamówień

(CPV):

Zakres usługi obejmować będzie przeprowadzenie zajęć na szkoleniach
zawodowych z następujących tematów:

C.
Tematy szkoleń
i liczba godzin:

1) Szkolenie „Junior Front-End Developer” – 1 grupa szkoleniowa, łączny wymiar
godzin 180:
a) Blok 1 – 84 godzin
 HTML i CSS - tworzenie struktury strony internetowej
 Podstawy grafiki komputerowej
 Bootstrap - możliwości i zastosowanie, responsywność
 JavaScript - wprowadzanie interakcji, obsługa formularzy
 jQuery - podstawy biblioteki
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b) Blok 2 – 30 godzin
 GIT - system kontroli wersji
 Narzędzia developerskie
 Angular.js - możliwości i zastosowania frameworka
c) Blok 3 – 30 godzin
 Systemy CMS: WordPress, Joomla
d) Blok 4 – 36 godzin
 Warsztaty: Tworzenie projektu i własnej aplikacji internetowej
2) Szkolenie „Junior Back-End Developer” – 1 grupa szkoleniowa, łączny wymiar
godzin 180:
a) Blok 1 – 36 godzin
 HTML i CSS - przegląd możliwości
 Podstawy grafiki komputerowej
b) Blok 2 –108 godzin
 HTTP - działanie protokołu
 PHP - programowanie aplikacji internetowych
 MySQL - tworzenie i zarządzanie bazami danych SQL
 MongoDB - zastosowania bazy danych noSQL
 GIT - system kontroli wersji
 Narzędzia developerskie
 MVC - tworzenie aplikacji opartej na architekturze MVC
c) Blok 3 – 36 godzin
 Warsztaty: Tworzenie projektu i własnej aplikacji internetowej
Jako godzinę szkolenia rozumie się godzinę lekcyjną (45 minut).

D.
Inne warunki:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
weryfikacji oświadczeń zawartych w ofercie i CV oraz może zażądać od
Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających w/w oświadczenia, a
także zażądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku
złożenia wyłącznie ofert przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie.
III. WYMAGANIA FORMALNE I MERYTORYCZNE

A.
Wymagania
formalne (opis
sposobu
przygotowania
oferty):

1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty”
stanowiący Załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający opis doświadczenia zawodowego
i wykształcenie,
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
c) Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
d) Kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie
zawodowe (umowy, referencje),
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e) Kopie posiadanych certyfikatów.
3. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych dotyczących wybranych bloków
tematycznych na szkoleniowych zawodowych.
4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny
być podpisane lub parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.
6. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane, opatrzone datą sporządzenia i
parafowane na każdej ze stron przez Oferenta, a kopie dokumentów podpisane
za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
7. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być
opakowane tak, jak oferta, a koperta powinna zawierać dodatkowo oznaczenie
odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
10. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie zawierającej
opis:
a) dane Zamawiającego:
Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata
ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz
b) dane Oferenta:
imię i nazwisko, adres lub pieczątka firmowa - jeśli dotyczy
c) tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie:
„WORK-ON 3: aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych biernych
zawodowo w branży IT”
11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata
ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz.
12. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do:
4.08.2017 r.
13. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
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B.
Wymagania
merytoryczne:

Obligatoryjne wymagania merytoryczne dotyczące Oferenta:
 wykształcenie wyższe lub podyplomowe informatyczne lub pokrewne z
tematyką prowadzonych zajęć,
 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej lub zbliżonej tematyce do
szkoleń zawodowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia minimum 200 godzin w ostatnich 3 latach od dnia złożenia oferty
(potwierdzone referencjami),
 brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wymagania merytoryczne będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów.
IV. KRYTERIA OCENY
Maks. 60 pkt

A.
Doświadczenie
zawodowe:

1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej lub zbliżonej tematyce do
szkoleń zawodowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
Punkty za kryterium będą przyznane według zasady - liczba godzin
przeprowadzonych szkoleń w ostatnich 3 latach od dnia złożenia oferty
(potwierdzone referencjami):
- od 200 do 300 godz. – 0 pkt.
- od 301 do 400 godz. – 20 pkt.
- powyżej 400 godz. – 40 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
2. Posiadane certyfikaty związane z wybranymi blokami szkoleń zawodowych
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
Punkty za kryterium będą przyznane według zasady – liczba posiadanych
certyfikatów (kopia certyfikatu):
- za każdy posiadany certyfikat - 1 pkt.
Oferent może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

B.
Cena oferty:

Maks. 40 pkt.
Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane według wzoru:
X (liczba punktów za kryterium cena) = (A : B) x 40 pkt.
A – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN);
B – cena oferty ocenianej (w PLN)
Przez „Cenę oferty” rozumie się stawkę za 1 godzinę dydaktyczną (45min.)
brutto.
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C.
Sposób wyboru
oferty

1. Oferty niespełniające wymagań formalnych określonych w pkt. III.A lub
wymagań merytorycznych określonych w pkt. III.B nie będą rozpatrywane.
2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów za spełnienie
kryteriów oceny. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. będących
sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach (doświadczenie
zawodowe i cena oferty).
3. Ocena każdej ze złożonych ofert dokonywana będzie przez Koordynatora
projektu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli
zaproponowana cena będzie rażąco niska, tzn. będzie niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią
następujące okoliczności:
a) W odpowiedzi na zapytania wpłynęły wyłącznie wadliwe oferty i nie można
usunąć ich wad.
b) W odpowiedzi na zapytanie wpłyną wyłącznie oferty, których ceny
przewyższą kwotę, jaką Zamawiający może, zgodnie z budżetem projektu,
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
V. INFORMACJE DODATKOWE

A.
Wykluczenia:

1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach
uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku
pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są 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:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
Oferenci dołączają do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.
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B.
Osoba
odpowiedzialna
za kontakt

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest:
Piotr Szarata
tel. 52 373 36 89,
e-mail: projekt@osw.bydgoszcz.pl

Załączniki:
1. Wzór oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań
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