ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
90-562 Łódź , ul. Łąkowa 11
NIP: 7272755012
REGON: 100804793

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień
publicznych)
Znak sprawy : UE/U/BU/114/14
Roboty budowlane

•

•

Dostawy

Usługi

x

1. NAZWA ZAMÓWIENIA
ORGANIZACJA DWÓCH JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ TJ.:
SZKOLENIE NR 1 PN: „ROZLICZENIE KOŃCOWE I TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH POIIŚ”,
SZKOLENIE NR 2 PN: „ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE ORAZ POSTĘPOWANIE Z PODEJRZENIAMI ZMÓW
PRZETARGOWYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ”,
W HOTELU WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ GASTRONOMICZNĄ I KONFERENCYJNĄ O
STANDARDZIE MINIMUM 3 - GWIAZDKOWYM.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch jednodniowych szkoleń tj.:
Szkolenie nr 1 pn.: „Rozliczenie końcowe i trwałość projektów realizowanych w ramach I i II osi
POIiŚ”,
Szkolenie nr 2 pn.: „Zapobieganie, wykrywanie oraz postępowanie z podejrzeniami zmów
przetargowych przy realizacji projektów współfinansowanych z
Europejskiej” ,
w hotelu o standardzie minimum trzy gwiazdki wraz z kompleksową obsługą gastronomiczną i
konferencyjną.
2. W postępowaniu dopuszcza się składanie ofert częściowych – 2 części tj.:
a) część 1 : oferta na szkolenie nr 1,
b) część 2 : oferta na szkolenie nr 2 .
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POIiŚ
X

zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ

 zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
- w zakresie proceduralnym : Tomasz Kruszewski, tel. 42 66 34 120
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Jan Sztaudynger, tel. 42 66 34 151
5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Planowany termin szkolenia : pomiędzy 30 października a 5 grudnia 2014r.
2. Szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a wybranym
Wykonawcą przed zawarciem umowy.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):

1. Część 1 :
1) O udzielenie zamówienia dla części 1 może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobą
(wykładowcą ) zdolną do wykonania zamówienia dla części 1.
2) Wykładowcą do wykonania części 1 zamówienia powinna być osoba z doświadczeniem
szkoleniowym, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert winna
wykazać się przeprowadzeniem minimum 10 szkoleń w tematyce z zakresu (alternatywnie):
rozliczania projektów finansowanych z POIiŚ, monitoringu trwałości i dochodowości
projektów realizowanych przy udziale środków UE, zarządzania projektami, analizy finansowej
i ekonomicznej dla projektów finansowanych ze środków UE, finansowo - księgowych
aspektów rozliczania wsparcia z funduszy UE, weryfikacji wniosków o płatność w ramach
POIiŚ, oraz
 która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła
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minimum 10 kontroli realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
3)

Ocena spełnienia powyższego

warunku

zostanie dokonana na podstawie wykazu

doświadczenia wykładowcy dla części 1 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do
ogłoszenia
2.Część 2 :
1) O udzielenie zamówienia dla części 2 może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobą
(wykładowcą ) zdolną do wykonania zamówienia dla części 2.
2) Wykładowcą do wykonania części 2 zamówienia powinna być osoba z doświadczeniem
szkoleniowym, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert winna
wykazać się przeprowadzeniem minimum 10 szkoleń w tematyce z zakresu (alternatywnie):
przepisów dotyczących przestępstw antykonkurencyjnych, sposobów zapobiegania i
wykrywania

korupcji, nadużyć finansowych lub niegospodarności w obszarze finansów

publicznych, działań antykonkurencyjnych oraz
 która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła
merytorycznie w minimum 10 kontrolach/dochodzeń dot. projektów współfinansowanych
ze środków publicznych, które prowadzone były w aspekcie zjawisk korupcyjnych lub
antykonkurencyjnych.
3) Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu
doświadczenia wykładowcy dla części 2 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do ogłoszenia

7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
(jeżeli dotyczy) :

1. Formularz oferty dla części 1 – złożony w oryginale, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A
do ogłoszenia.
2. Formularz oferty dla części 2 – złożony w oryginale, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B
do ogłoszenia.
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3. Wykaz doświadczenia wykładowcy dla części 1 – złożony w oryginale, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3A do ogłoszenia.
4. Wykaz doświadczenia wykładowcy dla części 2 – złożony w oryginale, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3B do ogłoszenia.
5. Pełnomocnictwo – złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy).

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać :
 w formie pisemnej na adres :
X w formie elektronicznej na adres (e-mai): zamowienia@wfosigw.lodz.pl
Ofertę wraz z załącznikami należy czytelnie wypełnić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
zeskanować, a następnie przesłać w formie pliku .pdf na w/w adres e-mail .
Na żądanie Zamawiającego (e-mail) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych winien przesłać
ofertę w wersji pisemnej .
 w innej formie : ……………………
w terminie do dnia 22 - 10 – 2014r. do godz. 12 : 00
9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
 zastanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
X zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 zostanie przesłane w inny sposób : …………………………

10.INFORMACJE DODATKOWE
I . OFERTA
1. Wykonawca na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu .
2. Złożenie większej liczby ofert na daną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
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przez Wykonawcę .
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oferta zostanie sporządzona na :
-część 1 - Formularzu oferty dla części 1 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do ogłoszenia,
- część 2 - Formularzu oferty dla części 2 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do ogłoszenia.
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
6. Ofertę sporządza się w języku polskim.
7. Oferta winna

być

podpisana przez Wykonawcę tzn. osobę/osoby uprawnioną/e do

reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię
poświadczoną notarialnie) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
uprawnione.
9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę
/osoby/ podpisującą ofertę.
10. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych w ofercie informacji.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego lub dwóch wykonawców.

II. CENA
1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U z 2013r. , poz. 385 z poźn. zm.).
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2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych
polskich.
3. Cenę brutto przypadającą na 1 uczestnika należy uwzględniać przy założeniu, iż każde ze szkoleń
jest dla minimum 45, a maksimum 60 uczestników.
4. Cena powinna zostać podzielona na usługi szkoleniowe i pozostałe zgodnie ze wzorem tabeli
określonym w Formularzu oferty.
5. Środki wydatkowane na usługi szkoleniowe będące przedmiotem zamówienia pochodzą w 100%
ze środków publicznych, co stanowi podstawę do zwolnienia
z VAT-u, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
2004 roku z późn. zm.;
6. Cena

usługi

musi

obejmować

cały

zakres

przedmiotu

zamówienia

wskazanego

w ogłoszeniu, uwzględniać wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania
całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz wszelkie
podatki , w tym podatek VAT.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

III. KRYTERIA OCENY OFERT
Dla każdej z części jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.

IV. ZMIANA OGŁOSZENIA
1. Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2. Informacja o zmianie

treści ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie

internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.
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V. ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty i ustaleniu szczegółowego terminu szkolenia zawrze
umowę (WFOŚiGW w Łodzi zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów, stosowanych
w Funduszu).
2. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA (LUB
DANEJ CZĘŚCI ) BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.

W załączeniu:
1) załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) załącznik nr 2A – Formularz oferty dla części 1,
3) załącznik nr 2B - Formularz oferty dla części 2,
4) załącznik nr 3A – Wykaz doświadczenia wykładowcy dla części 1,
5) załącznik nr 3B – Wykaz doświadczenia wykładowcy dla części 2.
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