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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
13-03-2018

Termin składania ofert
21-03-2018

Numer ogłoszenia
1095828

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski, ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, pokój 3
Sekretariat, do dnia 21.03.2018r. do godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski, ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
59 8426897

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja staży zawodowych dla nauczycieli akademickich
Akademii Pomorskiej w Słupsku w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego, celem
podniesienia kwalifikacji w zakresie kształcenia praktycznego.
Zamawiającym jest Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski będąca partnerem Akademii
Pomorskiej w Słupsku w projekcie pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach
Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe
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Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk Miejscowość: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja staży zawodowych dla nauczycieli akademickich
Akademii Pomorskiej w Słupsku w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego, celem
podniesienia kwalifikacji w zakresie kształcenia praktycznego.

Przedmiot zamówienia
Staże zawodowe dla 3 nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku:
Część 1. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w
zakresie kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i
zrównoważony rozwój” w firmie zajmującej się wykonywaniem środowiskowych badań biomonitoringu.
Część 2. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w
zakresie kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i
zrównoważony rozwój” w firmie zajmującej się prowadzeniem monitoringu środowiska.
Część 3. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w
zakresie kształcenia praktycznego na Ochrona Środowiska – specjalność: „Przyrodnicze zarządzanie
przestrzenią miejską” i „Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa” w firmie zajmującej się badaniami i
rozpoznawaniem gruntów do celów projektowych i inwestycyjnych lub wykonywaniem wierceń badaniami hydrogeologicznymi, poszukiwawczymi lub rekultywacją wyrobisk górniczych i terenów
zdegradowanych lub rekultywacją zbiorników wodnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku pn. Zapytanie ofertowe.

Kod CPV
80530000-8

Nazwa kodu CPV
Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia
80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego

Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja staży musi odbyć się w okresie od marca 2018 r. do września 2018 r., przy czym czas jego
trwania musi wynosić łącznie trzy miesiące.
Staż trwa łącznie 3 miesiące, w wymiarze po 30 godzin zegarowych miesięcznie. W uzasadnionych
przypadkach, możliwy jest nierównomierny rozkład obowiązkowych 90 godzin stażu w trakcie trzech
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miesięcy.

Załączniki
Zapytanie ofertowe_stazeSOA z dn 13032018.pdf
zal1_formularz oferty 13032018.pdf
zal1_formularz oferty 13032018.docx
zal2_wzor_umowy_o_staz_zawodowy.pdf
zal3_wzor_umowy_trojstonnej.pdf
zal4_wzor_umowy_z_Opiekunem.pdf

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca dysponuje osobą posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia, którą wyznaczy jako Opiekuna Stażysty.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w treści formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki
Wykonawca i Opiekun Stażysty nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z podmiotami realizującymi
projekt tj. Akademią Pomorską w Słupsku, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, Słupską Izbą
Przemysłowo-Handlową na Region Słupski. 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w treści formularza ofertowego.
Wykonawca i Opiekun Stażysty nie jest pracownikiem podmiotów realizujących projekt, tj. Akademii
Pomorskiej w Słupsku, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Słupskiej Izby PrzemysłowoHandlowej na Region Słupski.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w treści formularza ofertowego.
Opiekun Stażysty w treści umowy zawartej z Zamawiającym zobowiąże się do nieprzekraczania
miesięcznego limitu zaangażowania zawodowego (w wysokości 276 godzin), o którym mowa w
podrozdziale nr 6.15 pkt 8 litera b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020. Dotyczy przypadku zawarcia umowy na wykonanie umownego przedmiotu
zamówienia z osobami stanowiącymi personel projektu w rozumieniu, o którym mowa w rozdziale nr 2
pkt 1 litera r) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
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Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w treści formularza ofertowego.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania
ofertowego w następujących przypadkach:
1) zmiany Opiekuna Stażysty z przyczyn których nie można było przewidzieć, pod warunkiem, że nowa
osoba wyznaczona do realizacji umowy spełnia jednakowe kryteria na podstawie których zostało
rozstrzygnięte zapytanie ofertowe,
2) ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te
powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała.
3) Dopuszcza się zmiany w podpisanej umowie z Opiekunem Stażysty w stosunku do wzoru, które mogą
wyniknąć z powodów formalnych, w tym np. z potrzeby dostosowania wzoru umowy do statusu
prawnego Opiekuna Stażysty (osoba fizyczna/podmiot prawny).

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocenie Zamawiającego podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu, określone w niniejszym zapytaniu. Oferty zostaną ocenione w oparciu o kryterium
oceny ofert:
cena – waga kryterium 80%.
doświadczenie w opiece nad stażystami/praktykantami osoby wyznaczonej przez Wykonawcę na
Opiekuna Stażysty – waga kryterium 20%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna
stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom
odbywać się będzie według następujących zasad:
a) cena (C) – ocenie zostanie poddana cena brutto za godzinę opieki nad Stażystą/stką. Maksymalna
liczba punktów – 80. Oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe
proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona według następującego
wzoru:
C=Cn/Cb x 80
gdzie
C – liczba punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
b) doświadczenie (D) – ocenie zostanie poddane dotychczasowe doświadczenie w opiece nad
stażystami/praktykantami osoby wyznaczonej przez Wykonawcę na Opiekuna Stażysty, potwierdzone
oświadczeniem Wykonawcy w treści formularza ofertowego. Maksymalna ilość punktów – 20. Punkty
zostaną przyznane według następującej zasady:
Opiekun Stażysty sprawował opiekę:
nad 0, 1 lub 2 stażystami/praktykantami w ciągu ostatnich trzech lat – 0 punktów
nad minimum 3 stażystami/praktykantami w ciągu ostatnich trzech lat – 10 punktów
nad minimum 4 stażystami/praktykantami w ciągu ostatnich trzech lat – 20 punktów.
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3. Za najkorzystniejszą w danej części uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz
uzyskała najwyższą liczbę punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria,
wyliczona według następującego wzoru:
P=C+D
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

Adres
Krzysztofa Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
pomorskie , Słupsk

Numer telefonu
605833778

NIP
8391028460

Tytuł projektu
Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Numer projektu
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Część 1
POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 76-200 SŁUPSK, ul. PONIATOWSKIEGO
4A,
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data: 20-03-2018 Godz. 9:40
cena: 5 400,00 zł
Część 2
POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 76-200 SŁUPSK, ul. PONIATOWSKIEGO
4A,
data: 20-03-2018 godz. 9:40
cena: 5 400,00 zł
Część 3
MK GEOLOGIA 76-200 SIEMIANICE, ul. MIĘTOWA 7
data: 20-03-2018 godz. 13:40
cena: 5 400,00 zł

Pełna lista podmiotów
1. POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, 76-200 SŁUPSK, ul. PONIATOWSKIEGO
4A
2. MK GEOLOGIA, 76-200 SIEMIANICE, ul. MIĘTOWA 7
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