DB/077/ZPU/06/D/2019

Legnica, dnia 09.05.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące złożenia oferty na:

przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia: „Kręgosłup diagnostyka i elementy
terapii” dla studentów kierunku Fizjoterapia w ramach projektu pn. „Zintegrowany
Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na
l. 2018-2022” zwanego dalej projektem. Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych zgodnie z podpisaną 22.06.2018 r. umową
o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z043/17-00.
I.

ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A
59-220 Legnica
NIP 691 19 94 675
REGON:390624793
Tel. 76/723 23 48
e-mail: przetargi@pwsz.legnica.edu.pl

II.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

1.

Siedziba Zamawiającego,

2.

Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego: www.bip.pwsz.legnica.edu.pl,

3.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 28 czerwca 2019 r.

IV.

RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1.

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu
„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

3.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 5/14 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie realizacji wydatków
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 Euro.

V.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV:


80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

2.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia
„Kręgosłup diagnostyka i elementy terapii” dla studentów kierunku Fizjoterapia
w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022”.

3.

Tematyka szkolenia:
Szkolenie ma usystematyzować wiedzę na temat patologii kręgosłupa - od momentu
zgłoszenia się Pacjenta, poprzez wszystkie etapy diagnostyki, terapię aż do
profilaktyki wtórnej. Wybrane elementy badania przedmiotowego i podmiotowego,
dodatkowe badania w diagnostyce chorób kręgosłupa, a także terapia stosowana
przy wybranych patologiach w obrębie kręgosłupa. Szkolenie ma być oparte na
części teoretycznej i praktycznej.

4.

Cel szkolenia:
Omówienie najczęstszych dysfunkcji dotyczących kręgosłupa. Pogłębienie wiedzy
z anatomii prawidłowej, funkcjonalnej i palpacyjnej kręgosłupa. Zasady doboru
i prawidłowa technika wykonywania ćwiczeń przy rehabilitacji ruchowej.
Projektowanie terapeutycznego programu usprawniania dla Pacjentów
z dysfunkcjami oraz dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.

5.

Szkolenie winno odpowiadać wymogom szkolenia certyfikowanego rejestrowanego
tzn. że Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych a
certyfikat powinien być rejestrowany (numerowany) przez Wykonawcę..
Certyfikat rejestrowany ma zostać wydany przez Wykonawcę posiadającego
akredytację Okręgowej Izby Lekarskiej lub Polskiego Towarzystwa
Fizjoterapii lub Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska lub Krajowej Izby
Fizjoterapeutów lub przez Instruktora posiadającego kwalifikacje do
prowadzenia szkolenia z diagnostyki i terapii kręgosłupa.

6.

Uczestnicy szkolenia:
Studenci kierunku Fizjoterapia. Jedna grupa od 12 do 15 studentów.

7.

Czas zajęć.
Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna – 45 minut), które
mają być zrealizowane w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w dniach od poniedziałku od piątku w godzinach od 800 do 1800.

8.

Zamawiający udostępni salę wyposażoną w sprzęt multimedialny oraz podstawowy
sprzęt fizjoterapeutyczny do przeprowadzenia szkolenia.

9.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego sprzętu
medycznego niezbędnego do zrealizowania celu i zakresu szkolenia

VI.

WYMAGANIA
ODNOŚNIE
W POSTĘPOWANIU.

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1)

Wykonawcy, powinien posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

2)

dysponowania osobami wyznaczonymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co
najmniej jednym instruktorem, który będzie legitymował się wpisem do Rejestru
Fizjoterapeutów i posiadał kwalifikacje zawodowe tj. doświadczenie
z przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń z diagnostyki i elementów terapii
schorzeń kręgosłupa w ilości minimum 15 godzin na każde szkolenie, z podaniem
firm dla których szkolenia się odbywały.

WYKONAWCÓW,

WARUNKI

UDZIAŁU

Potwierdzenie spełnienia warunku winno nastąpić na podstawie oświadczenia
wykonawcy, według załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób, które
Wykonawca dołączy do oferty
3)

posiadania odpowiedniego doświadczenia, tj. wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje co
najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń, z których każde winno
dotyczyć tematyki będącej przedmiotem zamówienia tj. z zakresu diagnostyki i
elementów terapii kręgosłupa.
W celu potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia, należy dołączyć do
oferty wykaz zrealizowanych szkoleń, według załącznika numer 4 do Zapytania
ofertowego – Wykaz zrealizowanych szkoleń. oraz referencje, które zawierają co
najmniej informacje o zakresie – przedmiocie szkolenia oraz datę wykonania w celu
potwierdzenia, że szkolenia z wykazu zostały wykonane należycie.

VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

Szkolenie musi zostać zrealizowane zgodnie z wymogami dla szkolenia
certyfikowanego zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2.

Przygotowanie pakietów szkoleniowych dla uczestników szkolenia. Pakiety
szkoleniowe powinny być opracowane w wersji papierowej lub elektronicznej

i o ile to możliwe, powinny zawierać logo projektu według wzoru przekazanego
przez Zamawiającego.
3.

Wykonawca jest zobowiązany do:

1)

poinformowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach osobowych, związanych
z przeprowadzanym szkoleniem. Informacja winna zawierać imię
i nazwisko, wykształcenie i opis kwalifikacji zawodowych, nie mniejszych niż
u osób wskazanych w wykazie osób dołączonym do oferty;

2)

sporządzenia listy
Zamawiającego;

3)

wydania certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.

obecności

uczestników

kursu

według

wytycznych

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są
z 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 w tym z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert, osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:

a)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

d)

pozostawanie 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.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty
wypełnionego załącznika nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które
nie złożą oświadczenia zostaną wykluczone z postępowania.

IX.

ZAWARTOŚC OFERTY
Dokumenty wymagane od Wykonawców, wypełnione i podpisane:

1.

Formularz oferty wg załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2.

Oświadczenie Wykonawcy wg. załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

3.

Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia Wykonawcy wg załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego.

4.

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wg załącznik nr 5 do Zapytania
ofertowego.

5.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli pełnomocnik został
ustanowiony - bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie - przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza (dotyczy również spółki cywilnej).

X.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o kryteria: cena oraz
doświadczenie.

2.

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć
oferta, wynosi 100 pkt.

3.

Opis sposobu obliczania punktacji ofert w kryterium:
a) „Cena” – C - 70% (przy czym 1% jest równy 1 pkt.) – zostanie zastosowany wzór:
najniższa cena brutto ze wszystkich ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 70
cena brutto ocenianej oferty
b) „doświadczenie” w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 3 – D - 30%
- Za posiadanie doświadczenia (powyżej dwóch – które są wymagane)
Wykonawca otrzyma:
- od 3 do 4 szkoleń - 10 punktów
- od 5 do 6 szkoleń - 20 punktów
- od 7 do 8 szkoleń - 30 punktów
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium na podstawie załączonego do
oferty Wykazu zrealizowanych szkoleń sporządzonego według załącznika nr 4
do Zapytania ofertowego

4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki
określone w Zapytaniu ofertowym, która uzyska najwyższą liczbę punktów na
podstawie następującego wzoru:
K=C+D
gdzie:
K - ilość punktów przyznanych ofercie, max 100 pkt
C - ilość punktów w kryterium „cena”, max 70 pkt
D - ilość punktów przyznanych w kryterium „doświadczenie w przeprowadzaniu
szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia”, max 30 pkt

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej
oferty.

6.

Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z Zamówieniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

7.

Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Oferenta do uzupełnienia braków
dokumentów, oświadczeń, jeżeli mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu.

8.

Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty
najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że złożono dwie lub więcej ofert, które otrzymały
taką samą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, Zamawiający dokona wybory
oferty z najniższą ceną. Jeżeli cena ofert, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
jest taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

9.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
2. Osobiście lub przez posłańca w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Sejmowa 5A, kancelaria pokój
126.
3. Za pośrednictwem poczty na adres: Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Sejmowa 5A w terminie do
dnia 17 maja 2019 r. do godziny: 10.00. Wymieniony termin uznaje się za
nieprzekraczalny, w którym oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego.
Z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „Kręgosłup
diagnostyka i elementy terapii” dla studentów Fizjoterapii w ramach projektu pn.
„Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy na l. 2018-2022”. Postępowanie nr DB/077/ZPU/D/06/2019
4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 maja 2019 r. o godz.
10.30 w pokoju nr 248 budynek A
XII. OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Monika Wierzbicka.

2.

Wszelkie pytania należy wysłać na adres email: przetargi@pwsz.legnica.edu.pl.

XIII. UWAGI KOŃCOWE
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wybrania Wykonawcy bądź
unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia
okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego
ogłoszenia.

2.

Dokumenty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w rozdz. X nie
zostaną rozpatrzone.

3.

Ocena zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami Zamawiającego
przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca
zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak
i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. W przypadku wątpliwości
co do zgodności oferty z wymogami Zamawiającego zastrzega on prawo żądania
dalszych dokumentów lub oświadczeń niewymienionych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

4.

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub
dokumentów wymaganych od Wykonawcy. Zamawiający może wezwać
do złożenia brakujących dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. IX
oraz dokumentów umocowujących do działania w imieniu Wykonawcy.

5.

Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe w przypadku, gdy
kwoty przedstawione w odpowiedziach na ogłoszenie będą wyższe
od zaplanowanych w budżecie ww. projektu lub gdy złożone oferty będą
wskazywały taką samą cenę Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji
z Wykonawcami na równych zasadach.

6.

Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym
po zakończeniu ewentualnych negocjacji/aukcji.

7.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej: www.pwsz.legnica,edu,pl.

8.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z
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
osobowo lub kapitałowo.

9.

Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

podpisze

umowę,

nastąpi

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób

