Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Katowice, dnia 9.04.2014 r.

Conart Sp. z o.o.
ul. Barbary 21
40-053 Katowice
Tel./fax: 32 253 71 33
e-mail: ris@conart.pl

Zapytanie ofertowe nr 2A/EFS/EKO/2014
Conart Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ekologicznie znaczy logicznie” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z ponownym zapytaniem ofertowym
dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.

I. ZAMAWIAJĄCY
Conart Sp. z o.o.
Ul. Barbary 21
40-053 Katowice
NIP: 634-22-50-387
Tel./fax: 32 253 71 33
e-mail osoby do kontaktu: ris@conart.pl
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne, które
osobiście będą realizować przedmiot zapytania.
Przedmiotem zamówienia będzie wybranie Trenerów-Wykonawców, którzy poprowadzą
szkolenia w ramach 6 tematów szkoleniowych.
Lp. Temat szkolenia
1
ABC ochrony środowiska w SM

Czas trwania
3 dni, 18 godz.

Uczestnicy
3 gr.*10 os.

2

Specjalista ds. działań ekologicznych w
SM

3 dni, 18 godz.

3 gr.*10 os.

3

Jak budować i remontować ekologicznie
i ekonomicznie

2 dni, 12 godz.

3 gr.*10 os.

4

Ile kosztuje ogrzanie budynku – metody
wykorzystania energii odnawialnej

3 dni, 18 godz.

3 gr.*10 os.

5

Jak się rozprawić z odpadami w SM i na
nich zarobić

2 dni, 12 godz.

3 gr.*10 os.

6

Jak uzyskać dofinansowanie na
innowacyjne rozwiązania ekologiczne w
SM

1 dzień, 6 godz.

3 gr.*10 os.

Terminy
14-16 maja 2014
( 3 grupy *10 osób)
4-6.06.2014
10-12.09.2014r.
19-21.11.2014r.
12-13.06.2014r.
23-24.09.2014r.
14-15.01.2015r.
8-10.10.2014r.
3-5.12.2014r.
11-13.02.2015r.
21-22.10.2014r.
11-12.12.2014r.
04-05.03.2015r.
05.11.2014r.
23.01.2015r.
18.03.2015r.
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1 dzień szkoleniowy oznacza 6 godzin zegarowych. 1 godzina zegarowa oznacza 45 minut
zajęć dydaktycznych oraz przerwę. Szkolenia będą się odbywać w dniach roboczych
w godzinach 9:00-15:00.
Uczestnicy szkoleń: pracownicy spółdzielni
administracyjne lub techniczne.

mieszkaniowych zajmujący stanowiska

1. ABC ochrony środowiska w Spółdzielni Mieszkaniowej dla 3 grup szkoleniowych,
liczba uczestników w 1 grupie – 10 osób. Szkolenie będzie realizowane w wynajętych
przez Zamawiającego salach szkoleniowych na terenie województwa śląskiego
(Beskid) w terminie 14-16.05.2014 r. (3 grupy szkoleniowe w tym samym terminie).
Czas trwania: 3 dni, 18 godzin/1 grupa.
Cel szkolenia: pokazanie obowiązków i wymogów, jakie dotyczą pracodawców
w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Przedstawienie wymogów prawnych,
systemów, jakie są stosowane, rozwiązań środowiskowych. Uświadomienie, jakie
konsekwencje niesie niewywiązanie się z narzuconych prawnie obowiązków.
2. Specjalista ds. działań ekologicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej dla 3 grup
szkoleniowych, liczba uczestników w 1 grupie – 10 osób. Szkolenia będą realizowane
w zapewnionych przez Zamawiającego salach szkoleniowych w Katowicach
w terminach: 4-6.06.2014 r., 10-12.09.2014 r., 19-21.11.2014 r. Czas trwania: 3 dni,
18 godzin/1 grupa.
Cel szkolenia: przygotowanie pracowników z zakresu działań ekologicznych,
doradczych, szkoleniowych czy inwestycyjnych, aby mogli podejmować inicjatywy
dot. wdrażania w firmie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, wprowadzenia
zmian, modyfikowania istniejących rozwiązań, pozyskiwania dofinasowań, itp.
3. Jak budować i remontować ekologicznie i ekonomicznie dla 3 grup szkoleniowych,
liczba uczestników w 1 grupie – 10 osób. Szkolenia będą realizowane w zapewnionych
przez Zamawiającego salach szkoleniowych w Katowicach w terminach: 12-13.06.2014
r., 23-24.09.2014 r., 14-15.01.2015 r. Czas trwania: 2 dni, 12 godzin/1 grupa.
Cel szkolenia: pokazanie nowoczesnych technologii w budownictwie – technika
murowania, energooszczędne materiały budowalne, ekologiczne i tanie zamienniki
cegły i pustaków. Prezentacja właściwości budowalnych, technik stosowanych
w nowoczesnym budownictwie (murowania, ocieplania, itp.), wyliczenia pokazujące
różnice w parametrach budynków budowanych metodami tradycyjnymi
i nowoczesnymi.
4. Ile kosztuje ogrzanie budynku – metody wykorzystania energii odnawialnej dla
3 grup szkoleniowych, liczba uczestników w 1 grupie – 10 osób. Szkolenie będzie
realizowane w zapewnionych przez Zamawiającego salach szkoleniowych
w Katowicach w terminach: 8-10.10.2014 r., 3-5.12.2014 r., 11-13.02.2015 r. Czas
trwania: 3 dni (2 dni szkoleniowe na sali, 1 dzień wizyta studyjna), 18 godzin/1 grupa.
Cel szkolenia: prezentacja dostępnych metod pozwalających na odzysk naturalnych
źródeł energii i ich sposób działania. Pokazanie instalacji stosowanych w budynkach
prywatnych i zakładach pracy – kolektory słoneczne, pompy ciepła. Prezentacja danych
dotyczących mocy grzewczych poszczególnych instalacji, informacje, jak dobrać
odpowiednie instalacje do danego budynku.
WIZYTA STUDYJNA: w ramach szkolenia zaplanowana jest wizyta studyjna dla
uczestników szkolenia. Wykonawca odpowiada za organizację wizyty studyjnej.
Do zadań Wykonawcy przede wszystkim należy wskazanie miejsca, gdzie taka
wizyta może się odbyć, w celu pokazania zaimplementowanych rozwiązań oraz
zapewnienie możliwości wstępu i spotkania z osobami zaangażowanymi
w projekt dot. OZE. Wizyta studyjna powinna się odbyć na terenie województwa
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śląskiego. Zamawiający zapewnia transport dla uczestników oraz trenera
do/z Katowic.
5. Jak się rozprawić z odpadami w Spółdzielni Mieszkaniowej i na nich zarobić dla
3 grup szkoleniowych, liczba uczestników w 1 grupie – 10 osób. Szkolenie będzie
realizowane w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego
w Katowicach w terminach: 21-22.10.2014 r., 11-12.12.2014 r., 4-5.03.2015 r. Czas
trwania: 2 dni (1,5 dnia w sali szkoleniowej, 0,5 dnia wizyta studyjna),
12 godzin/1 grupa.
Cel szkolenia: pokazanie różnych rozwiązań zagospodarowania odpadów
w wybranych branżach, prezentacja dostępnych urządzeń do segregacji śmieci,
omówienie sposobów organizacji recyklingu w firmie, sposoby zagospodarowania
odpadów zielonych (gałęzi, trawy, liści) w Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezentacja
rozwiązań stosowanych w firmach, które nie płacą za wywóz odpadów albo na nich
zarabiają.
WIZYTA STUDYJNA w ramach szkolenia zaplanowana jest wizyta studyjna dla
uczestników szkolenia. Wykonawca odpowiada za organizację wizyty studyjnej.
Do zadań Wykonawcy przede wszystkim należy wskazanie miejsca, gdzie taka
wizyta może się odbyć, w celu pokazania zaimplementowanych rozwiązań oraz
zapewnienie możliwości wstępu i spotkania z osobami zaangażowanymi
w projekt dot. gospodarki odpadami. Wizyta studyjna powinna się odbyć na
terenie województwa śląskiego. Zamawiający zapewnia transport dla uczestników
oraz trenera do/z Katowic.
6. Jak uzyskać dofinansowanie na innowacyjne rozwiązania ekologiczne
w Spółdzielni Mieszkaniowej dla 3 grup szkoleniowych, liczba uczestników
w 1 grupie – 10 osób. Szkolenie będzie realizowane w salach zapewnionych przez
Zamawiającego w Katowicach w terminach: 5.11.2014 r., 23.01.2015 r., 18.03.2015 r.
Czas trwania: 1 dzień, 6 godzin/1 grupa.
Cel szkolenia: omówienie planowanych działań, na które można będzie uzyskać
dofinansowanie, pokazanie kierunków, które będą wspierane funduszami europejskimi
i krajowymi. Przekazanie informacji dot. przygotowania się do dofinansowanych
inwestycji ekologicznych.
Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało:
 Przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie pre i post testów, w wyniku czego
powstanie raport dot. wzrostu wiedzy wśród uczestników szkolenia.
 Przygotowanie
ostatecznego
programu
szkoleniowego
uzgodnionego
w porozumieniu z Zamawiającym.
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wzoru materiałów szkoleniowych.
 Przekazanie Zamawiającemu: prezentacji, wzoru materiałów szkoleniowych, pre
i post testów najpóźniej na 10 dni roboczych przed pierwszym terminem danego
szkolenia.
 Stosowanie logotypów i wizualizacji projektowej (przekazanej przez
Zamawiającego).
 Wypełnienie dokumentacji szkoleniowej zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
 Spotkania w siedzibie Zamawiającego w celu ustalenia szczegółów dotyczących
szkoleń, podpisania dokumentacji szkoleniowej i projektowej itp.
 Poddanie się kontroli ze strony Zamawiającego lub Instytucji kontrolującej projekt
„Ekologicznie znaczy logicznie”.
 Przyjęcie do realizacji wszelkich wskazówek i sugestii przedstawiciela Conart Sp.
z o.o.
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Przetwarzanie danych osobowych uczestników w sposób zgodny z Ustawą
o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usługi stanowiącej
przedmiot zapytania.
Informowanie uczestników szkoleń o dofinansowaniu.
Przekazanie wszystkich niezbędnych informacji, materiałów i dokumentów
związanych ze świadczoną usługą bezpośrednio Zamawiającemu.
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach w realizacji
usługi, a w szczególności o wszelkich zdarzeniach czy okolicznościach mogących
skutkować niewykonaniem lub opóźnionym wykonaniem usługi.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia:
 sali szkoleniowej (z rzutnikiem, ekranem, flipchartem),
 cateringu (przerwy kawowe, obiad) dla uczestników i dla trenera prowadzącego,
 w przypadku szkolenia nr 1 - ABC ochrony środowiska w Spółdzielni
Mieszkaniowej (szkolenie wyjazdowe) do zapewnienia zakwaterowania,
wyżywienia, wynajęcia sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń oraz dla
trenerów prowadzących (Zamawiający nie zapewnia transportu do/z miejsca
szkolenia dla trenerów),
 wydruku i dostarczenia na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych oraz pre
i post testów przygotowanych przez trenera prowadzącego szkolenie,
 opiekę organizacyjną, tj. nadzór nad poprawnym przebiegiem szkoleń,
przygotowanie dokumentacji szkoleniowej (dzienniki zajęć, listy obecności,
ankiety oceny szkolenia, oznaczenie sali, itp.) oraz przekazanie uczestnikom
szkoleń zaświadczeń o ukończeniu kursu.
III.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne, które
osobiście będą realizować przedmiot zapytania, spełniające następujące kryteria:
1. ABC ochrony środowiska w Spółdzielni Mieszkaniowej:
1
2.

1.

KRYTERIA OBLIGATORYJNE
Wykształcenie wyższe, minimum magisterskie
Kopia dyplomu, cv trenera
Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu Wykaz
minimum
150
godzin
szkoleń/wykładów z obszaru ochrony środowiska szkoleniowych/wykładów
i/lub audytu ekologicznego – wykaz wykonanych przeprowadzonych w ostatnich trzech
usług – zał. 1
latach.
KRYTERIA POZOSTAŁE - PUNKTOWE
Cena brutto za przeprowadzenie 1 szkolenia
waga 60
Doświadczenie (punktowane zgodnie
waga 40
z poniższymi wytycznymi)
Dodatkowe doświadczenie w prowadzeniu 1 pkt. – wykaz doświadczenia
szkoleń/wykładów z obszaru ochrony środowiska w przeprowadzeniu dodatkowych 50
i/lub audytu ekologicznego w ostatnich 3 latach – godzin szkoleniowych/wykładów w
wykaz wykonanych usług – zał. 3
ostatnich
trzech
latach
(nie
uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
2 pkt. – wykaz doświadczenia
w przeprowadzeniu dodatkowych 100
godzin szkoleniowych/wykładów w
ostatnich
trzech
latach
(nie
uwzględnionych
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2.

w kryteriach obligatoryjnych)
3 pkt. – wykaz doświadczenia
w przeprowadzeniu dodatkowych 150
godzin szkoleniowych/wykładów w
ostatnich
trzech
latach
(nie
uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
Propozycja programu szkolenia wraz z opisanymi 0-5 pkt.
metodami prowadzenia zajęć

2. Specjalista ds. działań ekologicznych w SM
1
2.

3.

1.

2.

KRYTERIA OBLIGATORYJNE
Wykształcenie wyższe, minimum magisterskie
Kopia dyplomu, cv trenera
Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu Wykaz
minimum
150
godzin
szkoleń/wykładów z obszaru ochrony środowiska szkoleniowych/wykładów
i/lub audytu ekologicznego – wykaz wykonanych przeprowadzonych w ostatnich trzech
usług – zał. 1
latach.
Minimum 3-letnie doświadczenie w praktycznym Wykaz minimum 5 projektów i/lub
wykorzystaniu wiedzy z zakresu ochrony zrealizowanych
zleceń
dot.
środowiska, działań ekologicznych i/lub audytu przeprowadzenia
audytu
ekologicznego – wykaz wykonanych usług – zał.2 ekologicznego
w
firmie
lub
przygotowania dokumentacji dot.
przepisów
środowiskowych
w ostatnich trzech latach
KRYTERIA POZOSTAŁE - PUNKTOWE
Cena brutto za przeprowadzenie 1 szkolenia
waga 60
Doświadczenie (punktowane zgodnie
waga 40
z poniższymi wytycznymi)
Dodatkowe doświadczenie w prowadzeniu 1 pkt. – wykaz doświadczenia
szkoleń/wykładów z obszaru ochrony środowiska, w przeprowadzeniu dodatkowych 50
działań ekologicznych i/lub audytu ekologicznego godzin szkoleniowych/wykładów w
w ostatnich 3 latach – wykaz wykonanych usług – ostatnich
trzech
latach
(nie
zał. 3
uwzględnionych
w
kryteriach
obligatoryjnych)
2 pkt. – wykaz doświadczenia
w przeprowadzeniu dodatkowych 100
godzin szkoleniowych/wykładów w
ostatnich
trzech
latach
(nie
uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
3 pkt. – wykaz doświadczenia
w przeprowadzeniu dodatkowych 150
godzin szkoleniowych/wykładów w
ostatnich
trzech
latach
(nie
uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
Propozycja programu szkolenia wraz z opisanymi 0-5 pkt.
metodami prowadzenia zajęć

3. Jak budować i remontować ekologicznie i ekonomicznie
1

Wykształcenie
inżynier

KRYTERIA OBLIGATORYJNE
wyższe, minimum magister, Kopia dyplomu, cv trenera
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2.

3.

1.

2.

Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń/wykładów z obszaru OZE i/lub audytu
energetycznego – wykaz wykonanych usług – zał.
1
Minimum 3-letnie doświadczenie w praktycznym
wykorzystaniu wiedzy z zakresu OZE i/lub
audytu energetycznego – wykaz wykonanych
usług – zał. 2

Wykaz
minimum
150
godzin
szkoleniowych/wykładów
przeprowadzonych
w ostatnich trzech latach.
Wykaz minimum 5 projektów i/lub
zrealizowanych
zleceń
dot.
przeprowadzenia
audytu
energetycznego i zastosowania OZE
w budynkach w ostatnich trzech latach
KRYTERIA POZOSTAŁE - PUNKTOWE

Cena brutto za przeprowadzenie 1 szkolenia

waga 60

Doświadczenie (punktowane zgodnie
z poniższymi wytycznymi)
Dodatkowe doświadczenie w realizacji projektów
z obszaru OZE i/lub efektywności energetycznej
w ostatnich 3 latach – wykaz wykonanych usług –
zał. 4

waga 40

Propozycja programu szkolenia wraz z opisanymi
metodami prowadzenia zajęć

1 pkt. – wykaz doświadczenia
w
wykonaniu
dodatkowych
5
projektów
dot.
audytów
energetycznych, analizy ekologicznej
i ekonomicznej wykorzystania OZE,
projektów
dot.
planowania
energetycznego i zarządzania energią
w ostatnich trzech latach (nie
uwzględnionych
w
kryteriach
obligatoryjnych)
2 pkt. – wykaz doświadczenia
w
wykonaniu
dodatkowych
10
projektów
dot.
audytów
energetycznych, analizy ekologicznej
i ekonomicznej wykorzystania OZE,
projektów
dot.
planowania
energetycznego i zarządzania energią
w ostatnich trzech latach (nie
uwzględnionych
w
kryteriach
obligatoryjnych)
3 pkt. – wykaz doświadczenia
w
wykonaniu
dodatkowych
15
projektów
dot.
audytów
energetycznych, analizy ekologicznej
i ekonomicznej wykorzystania OZE,
projektów
dot.
planowania
energetycznego i zarządzania energią
w ostatnich trzech latach (nie
uwzględnionych
w
kryteriach
obligatoryjnych)
0-5 pkt.

4. Ile kosztuje ogrzanie budynku – metody wykorzystania energii odnawialnej
1
2.

KRYTERIA OBLIGATORYJNE
Wykształcenie wyższe, minimum magister, Kopia dyplomu, cv trenera
inżynier
Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu Wykaz
minimum
150
godzin
szkoleń/wykładów z obszaru OZE i/lub audytu szkoleniowych/wykładów
energetycznego – wykaz wykonanych usług – przeprowadzonych w ostatnich trzech
zał. 1
latach.
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3.

1.

2.

Minimum 3-letnie doświadczenie w praktycznym
wykorzystaniu wiedzy z zakresu OZE i audytu
energetycznego – wykaz wykonanych usług –
zał. 2

Wykaz minimum 5 projektów i/lub
zrealizowanych
zleceń
dot.
przeprowadzenia
audytu
energetycznego i/lub zastosowania
OZE w budynkach w ostatnich trzech
latach.
KRYTERIA POZOSTAŁE - PUNKTOWE
Cena brutto za przeprowadzenie 1 szkolenia
waga 60
Doświadczenie (punktowane zgodnie
waga 40
z poniższymi wytycznymi)
Dodatkowe doświadczenie w realizacji projektów 1 pkt. – wykaz doświadczenia
z obszaru OZE i/lub efektywności energetycznej w realizacji dodatkowych 5 projektów
w ostatnich 3 latach – wykaz wykonanych usług – dot. analiz z zakresu efektywności
zał. 4
energetycznej,
zrównoważonej
gospodarki
energetycznej,
kosztorysowania
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych,
tworzenia
planów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną, paliwa gazowe w ostatnich
trzech latach (nie uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
2 pkt. – wykaz doświadczenia
w realizacji dodatkowych 10 projektów
dot. analiz z zakresu efektywności
energetycznej,
zrównoważonej
gospodarki
energetycznej,
kosztorysowania
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych,
tworzenia
planów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną, paliwa gazowe w ostatnich
trzech latach (nie uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
3 pkt. – wykaz doświadczenia
w realizacji dodatkowych 15 projektów
dot. analiz z zakresu efektywności
energetycznej,
zrównoważonej
gospodarki
energetycznej,
kosztorysowania
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych,
tworzenia
planów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną, paliwa gazowe w ostatnich
trzech latach (nie uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
Propozycja programu szkolenia wraz z opisanymi 0-5 pkt.
metodami prowadzenia zajęć

5. Jak się rozprawić z odpadami w SM i na nich zarobić
1
2.

KRYTERIA OBLIGATORYJNE
Wykształcenie wyższe, minimum magister, Kopia dyplomu, cv trenera
inżynier
Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu Wykaz
minimum
150
godzin
szkoleń/wykładów
z
obszaru
gospodarki szkoleniowych/wykładów
odpadami – wykaz wykonanych usług – zał. 1
przeprowadzonych w ostatnich trzech
latach.
KRYTERIA POZOSTAŁE - PUNKTOWE
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1.

2.

Cena brutto za przeprowadzenie 1 szkolenia
Doświadczenie (punktowane zgodnie
z poniższymi wytycznymi)
Dodatkowe doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń/wykładów z obszaru zarządzania
odpadami w ostatnich 3 latach – wykaz
wykonanych usług – zał. 3

Propozycja programu szkolenia wraz z opisanymi
metodami prowadzenia zajęć

waga 60
waga 40
1 pkt. – wykaz doświadczenia
w przeprowadzeniu
dodatkowych
50 godzin szkoleniowych/wykładów w
ostatnich
trzech
latach
(nie
uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
2 pkt. – wykaz doświadczenia
w przeprowadzeniu
dodatkowych
100 godzin szkoleniowych/wykładów
w ostatnich trzech latach (nie
uwzględnionych
w kryteriach obligatoryjnych)
3 pkt. – wykaz doświadczenia
w przeprowadzeniu
dodatkowych
150 godzin szkoleniowych/wykładów
w ostatnich trzech latach (nie
uwzględnionych
w
kryteriach
obligatoryjnych)
0-5 pkt.

6. Jak uzyskać dofinansowanie na innowacyjne rozwiązania ekologiczne w SM
1
2.

3.

1

KRYTERIA OBLIGATORYJNE
Wykształcenie wyższe, minimum magisterskie
Kopia dyplomu, cv trenera
Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu Wykaz
minimum
150
godzin
szkoleń/wykładów z obszaru pozyskiwania szkoleniowych/wykładów
środków unijnych i krajowych na projekty przeprowadzonych w ostatnich trzech
inwestycyjne i/lub rozwiązań ekologicznych, latach.
zastosowania OZE – wykaz wykonanych usług –
zał. 1
Minimum 3 letnie doświadczenie w praktycznym Wykaz minimum 5 zrealizowanych
wykorzystaniu wiedzy z zakresu pozyskiwania projektów i/lub wniosków, które
dofinansowań
i/lub
realizacji
projektów otrzymały dofinansowanie i zostały
dofinansowanych
z
zakresu
działań zrealizowane w ostatnich trzech latach
ekologicznych, zastosowania OZE – wykaz
wykonanych usług– zał. 2
KRYTERIA POZOSTAŁE - PUNKTOWE
Cena brutto za przeprowadzenie 1 szkolenia
waga 60
Doświadczenie (punktowane zgodnie
waga 40
z poniższymi wytycznymi)
Dodatkowe doświadczenie w pozyskiwaniu 1 pkt. – wykaz dodatkowych
środków i realizacji projektów dofinansowanych 5
zrealizowanych
projektów
dotyczących zielonej gospodarki w ostatnich w ostatnich trzech latach (nie
3 latach – wykaz wykonanych usług – zał. 4
uwzględnionych
w
kryteriach
obligatoryjnych)
2 pkt. – wykaz dodatkowych
10
zrealizowanych
projektów
w ostatnich trzech latach (nie
uwzględnionych
w
kryteriach
obligatoryjnych)
3 pkt. – wykaz dodatkowych
15
zrealizowanych
projektów
w ostatnich trzech latach (nie
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2.

Propozycja programu szkolenia wraz z opisanymi
metodami prowadzenia zajęć

uwzględnionych
obligatoryjnych)
0-5 pkt

w

kryteriach

IV. SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryteria wyboru:
Cena – waga 60
Doświadczenie – waga 40
Każda część zamówienia będzie analizowana oddzielnie.
Metodologia obliczenia punktacji:
Liczba punktów za kryterium cena = (najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert /
Cena podana w badanej ofercie) *60
Liczba punktów za kryterium doświadczenie, program szkoleniowy = (liczba punktów
w ofercie ocenianej / Największa liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert) * 40
Do realizacji szkolenia ABC ochrony środowiska w Spółdzielni Mieszkaniowej
wybranych zostanie 3 trenerów (maksymalnie 3 oferty, które otrzymają największą liczbę
punktów) w związku z tym, że szkolenie dla 3 grup będzie realizowane w tym samym
terminie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową.
Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na udzielenie zamówienia, zgodnie z budżetem projektu, to oferta ta zostanie odrzucona,
a wybrana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej, o ile cena zawarta w tej
ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie
zamówienia.
V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmodyfikować treść zapytania. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub
uzupełnienia zostaną przekazane wszystkim Oferentom, którym przesłano zapytanie. Będą one
wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zostaną zawiadomieni wszyscy
Oferenci, którym wysłano zapytanie.
VI.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZAŁOŻENIA OFERTY

1. Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria obligatoryjne wymienione
w danej części zamówienia oraz złożone w wymaganym terminie.
2. Na niniejsze zapytanie można składać oferty częściowe.
3. Oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres Oferenta (wraz z danymi osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony
Oferenta),
 dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta kryteriów obligatoryjnych
(referencje, protokół odbioru, itp.),
 dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta kryteriów pozostałych
punktowych (referencje, protokół odbioru, itp.),
 proponowany program szkolenia wraz z opisanymi metodami (dla danej części
zamówienia),
 kopie dyplomów trenera oraz cv trenera,
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 cenę brutto w PLN za przeprowadzenie danej części zapytania ofertowego (z podziałem
na cenę za 1 szkolenie) oraz proponowany termin zapłaty – minimum 21 dni,
 załączniki – zał. 1, zał. 3, zał. 5, zał. 6 dla części:
1. ABC ochrony środowiska w SM
5. Jak się rozprawić z odpadami w SM i na nich zarobić
 załączniki – zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 5, zał. 6 dla części:
2. Specjalista ds. działań ekologicznych w SM
 Załączniki – zał. 1, zał. 2, zał. 4, zał. 5, zał. 6 dla części:
3. Jak budować i remontować ekologicznie i ekonomicznie
4. Ile kosztuje ogrzanie budynku – metody wykorzystania energii odnawialnej
5. Jak uzyskać dofinansowanie na innowacyjne rozwiązania ekologiczne w SM
4. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ris@conart.pl, w tytule wiadomości
wpisując „Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2A/EFS/EKO/2014”.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2014 r. o godzinie 16.00.

Conart Sp. z o.o 40-053 Katowice, ul Barbary 21, tel/fax. 32 253 71 33; www.conart.pl

