ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.12.2016

Znak sprawy: 1/L/2016
Rozdział I.
Zamawiający
Advance Ewelina Podziomek, os. Leśne 15B lok.78, 62-28 Koziegłowy
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Niniejsze

postępowanie

zostało

ogłoszone

w

dniu

12.12.2016

r.

na

stronie

internetowej

projektu

http://www.twojaszansa.edu.pl

Rozdział II.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie (zapewnienie trenera, sal szkoleniowych oraz cateringu) i
przeprowadzenie szkolenia Logistyk/Spedytor dla 3 grup po 10 uczestników projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020
Część I – Przeprowadzenie szkolenia Logistyk/Spedytor dla 3 grup uczestników po 10 osób w łącznym wymiarze 390
godzin (130 godzin na grupę) – zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie II.1
Część II – Zapewnienie (wynajem) sal do przeprowadzenia szkolenia Logistyk/Spedytor dla 3 grup uczestników po 10
osób w łącznym wymiarze 390 godzin (130 godzin na grupę) – zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie II.2
Część III - Świadczenie usług cateringowych – zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie II.3

Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części i dopuszcza złożenie ofert częściowych.
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II.1 Część I Przeprowadzenie szkolenia Logistyk/Spedytor dla 3 grup uczestników po 10 osób w łącznym wymiarze
390 godzin (130 godzin na grupę). Szkolenie musi odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w
weekendy (sobota i niedziela) w przedziale czasowym między godz. 8.00 a 21.00 z zachowaniem bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy i nauki. Czas trwania szkolenia może wynosić maksymalnie 8 godzin zegarowych zajęć
dziennie.
Program szkolenia musi obejmować następujące tematy zajęć edukacyjnych:
1.

Podstawy logistyki
1.1. Geneza logistyki
1.2. Pojęcie i przedmiot logistyki
1.3. Obszary logistyki
1.4. Rodzaje logistyki
1.5. Struktura organizacyjna logistyki
1.6. System logistyczny w przedsiębiorstwie
1.7. Logistyka a inne dziedziny zarządzania

2.

Zarządzanie łańcuchem dostaw
2.1. Łańcuch dostaw
2.2. Relacje w łańcuchu dostaw
2.3. Elastyczny i dynamiczny łańcuch dostaw
2.4. Charakterystyka zarządzania łańcuchem dostaw
2.5. Konfigurowanie sieci logistycznej
2.6. Projektowanie sieci logistycznej metodą środka ciężkości

3.

Transport
3.1. Charakterystyka transportu
3.2. Rodzaje transportu
3.3. Infrastruktura transportu
3.4. Gałęzie transportu
3.5. Reguły Incoterms

4.

Zarządzanie flotą transportową
4.1. Charakterystyka zarządzania flotą transportową
4.2. Elementy zarządzanie flotą transportową
4.3. Kalkulowanie jednostek ładunkowych
4.4. Wskaźniki oceny efektywności transportu

5.

Spedycja
5.1. Charakterystyka spedycji
5.2. Rozpoczęcie współpracy ze spedytorem
5.3. Warunki działania firm spedycyjnych w Polsce
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5.4. Koszty i ceny usług spedycyjnych
5.5. Struktura kosztów transportu i kalkulacja kosztów spedycji
6.

Rynek usług logistycznych
6.1. Podmioty branży TSL
6.2. Struktura branży TSL
6.3. Strategie przedsiębiorstw
6.4. Branża KEP
6.5. Outsourcing logistyczny

7.

Zarządzanie zapasami
7.1. Rodzaje i koszty zapasów
7.2. Analiza zapasów metodą ABC i XYZ
7.3. Poziom obsługi klienta – POK1 i POK2
7.4. Ekonomiczna wielkość zamówienia

8.

Magazyn jako obiekt logistyczny
8.1 Rodzaje magazynów
8.2 Technologie magazynu
8.3 Procesy magazynowe
8.4 Dokumentacja magazynowa i obieg dokumentów
8.5 Opakowania

9.

Rozwój i charakterystyka centrów logistycznych
9.1 Cele i funkcje centrum logistycznego
9.2 Klasyfikacja centrów usług logistycznych
9.3 Kryteria wyboru centrum usług logistycznych

10. Rola informacji w logistyce
10.1 Informacja, system informacyjny i system informatyczny
10.2 Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem
10.3 Zintegrowane systemy informatyczne
10.4 System zarządzania łańcuchem dostaw
10.5 Elektroniczna wymiana danych
10.6 Systemy automatycznej identyfikacji
10.7 System nawigacji satelitarnej GPS
10.8 Planowanie potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych
Termin realizacji:
Zajęcia będą odbywać się od lutego 2017 do nie później niż 31.08.2018
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Miejsce realizacji:
Obszar całego województwa wielkopolskiego, w miejscach (miejscowościach) ostatecznie wskazanych Wykonawcy
przez Zamawiającego, a określonych na podstawie preferencji uczestników projektu oraz analizie procesu rekrutacji
dokonywanej w sposób ciągły przez Zamawiającego.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca realizacji zajęć na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
planowanych zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany zastosować się do przekazanego harmonogramu realizacji.

II.2 Część II Zapewnienie (wynajem) sal do przeprowadzenia szkolenia Logistyk/Spedytor dla 3 grup uczestników po
10 osób w łącznym wymiarze 390 godzin (130 godzin na grupę w tym 70 godzin teorii i 60 praktyki).
Wykonawca powinien być gotowy do dysponowania co najmniej 1 salą szkoleniową w danej lokalizacji zgłoszonej
przez Zamawiającego. Sale winny być przystosowane do komfortowego prowadzenia zajęć tj. w szczególności:

•

sale jak i budynek w którym się znajdują powinny być przystosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami (podjazdy, windy), nie mogą zawierać barier architektonicznych,

•

sala wyposażona w odpowiedni sprzęt dydaktyczny i niezbędne pomoce dydaktyczne dostosowane do
prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia,

•

sala posiadająca 10 stanowisk z dostępem do komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem biurowym
oraz przykładowym programem do obsługi gospodarki magazynowej jedno stanowisko z dostępem do
komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem oprogramowaniem biurowym oraz przykładowym
programem do obsługi gospodarki magazynowej dla trenera

•

sala posiadająca dostęp do Internetu

•

komfort termiczny

•

sala zapewniająca bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Termin realizacji:
Zajęcia będą odbywać się od lutego 2017 do nie później niż 31.08.2018
Miejsce realizacji:
Obszar całego województwa wielkopolskiego, w miejscach (miejscowościach) ostatecznie wskazanych Wykonawcy
przez Zamawiającego, a określonych na podstawie preferencji uczestników projektu oraz analizie procesu rekrutacji
dokonywanej w sposób ciągły przez Zamawiającego.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca realizacji zajęć na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
planowanych zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany zastosować się do przekazanego harmonogramu realizacji.
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II.3. Część III Świadczenie usług cateringowych 570 posiłków tj. dostarczenie posiłku (usługi cateringowej) w
szacowanej liczbie 570 posiłków w okresie od lutego 2017 do nie później niż 31.08.2018 w terminach i godzinach
szczegółowo określonych przez Zamawiającego.
Usługa cateringowa będzie składała się z:
•

przerwa kawowa – kawa, herbata, sok, woda niegazowana, kruche ciastka

•

lunch jednodaniowy

Wyklucza się posiłki typu fast food. Wykonawca zapewni własne naczynia.
Realizując zamówienie Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i dostarczania posiłków z zachowaniem
wszystkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków produkcji, transportu oraz
weźmie pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków. Wykonawca będzie przestrzegał powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Termin realizacji:
Usługa cateringowa będzie realizowana od lutego 2017 do nie później niż 31.08.2018

Miejsce realizacji:
Wykonawca będzie zobowiązany do dostraczania posiłków do miejsc realizacji zajęć na obszarze całego województwa
wielkopolskiego, w miejscach (miejscowościach) ostatecznie wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, a
określonych na podstawie preferencji uczestników projektu oraz analizie procesu rekrutacji dokonywanej w sposób
ciągły przez Zamawiającego.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca realizacji zajęć na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
planowanych zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany zastosować się do przekazanego harmonogramu realizacji.

Rozdział III.
Termin i miejsce wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi dla
poszczególnych części zamówienia w pkt. II.1 – II.3 przy czym zakończenie realizacji nie później niż w dniu 31.08.2018
r.
Miejsce wykonania zamówienia: Województwo Wielkopolskie
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Rozdział IV.
Opis sposobu przygotowywania oferty:
Oferty winny być składane w zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana i
zatytułowana wg poniższego wzoru: Advance Ewelina Podziomek, os. Leśne 15B lok.78, 62-28 Koziegłowy. Koperta
winna być oznaczona wg poniższego wzoru: OFERTA – ZAPYTANIE OFERTOWE „Logistyk/Spedytor”. Koperta ta
ponadto powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Oferty w postaci elektronicznej należy kierować na adres email: e.podziomek@advance-cg.com
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

Rozdział V.
Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22.12.2016r. do godz. 16:00. Oferty mogą być dostarczone przez wykonawcę osobiście,
drogą pocztową a także mailem na adres: e.podziomek@advance-cg.com (zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie).

Rozdział VI.

Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty
Przy wyborze oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w rozdziale II.1 będą stosowane następujące kryteria:
CENA

70 pkt

KADRA DYDAKTYCZNA

20 pkt

DOŚWIADCZENIE INSTYTUCJI

10 pkt

Sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium:
1.

Dostosowanie

kwalifikacji

i

doświadczenia

kadry

dydaktycznej

do

zakresu

szkolenia.

Ocenie podlega:
a. wykształcenie wykładowców w skali od 0 do 8 punktów (wykształcenie wyższe – 8 punktów, średnie
– 5 punktów, zawodowe – 3 punkty, pozostałe – 0 punktów),
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b. doświadczenie w prowadzeniu kursów związanych z tematyką szkolenia w skali od 0 do 8 punktów
(powyżej 5 lat – 8 punktów, powyżej 3 do 5 lat – 5 punktów, od 1 roku do 3 lat – 3 punkty, poniżej 1
roku – 0 punktów),
c.

uprawnienia pedagogiczne w skali od 0 do 4 punktów (osoba posiada uprawnienia pedagogiczne – 4
punkty, nie posiada uprawnień – 0 punktów).

Ustala się wagę kryterium – 0 - 20 punktów (średnia arytmetyczna kadry dydaktycznej).

2. Doświadczenie instytucji szkoleniowej – ilość zrealizowanych szkoleń związanych z tematyką szkolenia w
okresie 3 ostatnich lat w skali od 0 do 10 punktów (5 i powyżej 5 szkoleń – 10 punktów, od 2 do 4 szkoleń – 7
punktów,

1

szkolenie

-

5

punktów,

poniżej

1

szkolenia

–

0

punktów).

Ustala się wagę kryterium: 0 - 10 punktów.

3. Cena szkolenia – ustala się wagę kryterium: 0 - 70 punktów. Sposób oceny: (najniższa cena/cena występująca
w ofercie) x 70 punktów.
Przy wyborze oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w rozdziale II.2 będą stosowane następujące kryteria:
CENA

100 pkt

Sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium: ustala się wagę kryterium: 0 - 100 punktów. Sposób
oceny: (najniższa cena/cena występująca w ofercie) x 100 punktów

Przy wyborze oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w rozdziale II.3 będą stosowane następujące kryteria:
CENA

80 pkt

KLAUZULA SPOŁECZNA –
zatrudnienie do realizacji usługi
osoby z grup społecznie marginalizowanych

20 pkt

Sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium:
1.

Cena - ustala się wagę kryterium: 0 - 80 punktów. Sposób oceny: (najniższa cena/cena występująca w
ofercie) x 80 punktów.

2.

Klauzula społeczna: Zamawiający dokona oceny punktowej na podstawie oświadczenia Wykonawcy
złożonego w OFERCIE SZKOLENIA dotyczącego liczby osób, które Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do
realizacji zamówienia w Części II.3 zapytania, a osoby te będą z grup marginalizowanych w szczególności:
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•

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;

•

osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

•

osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze
środowiskiem;

•

osób bezdomnych;

•

osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej
pracy, bez zatrudnienia.

W podkryterium klauzula społeczna – zatrudnienie do realizacji usługi osoby z grupy osób społecznie
marginalizowanych, Zamawiający przyzna punkty, według następującego schematu:
- za brak zdeklarowania zatrudniea osoby spośród członków grup społecznie marginalizowanych - 0 pkt
- za zdekalrowanie zatrudnienia 1 osoby spośród członków grup społecznie marginalizowanych - 10 pkt
- za zdekalrowanie zatrudnienia 2 osób spośród członków grup społecznie marginalizowanych -

20 pkt

Zamawiający wymaga deklaracji zatrudnienia danej osoby w wymiarze co najmniej ½ wymiaru czasu pracy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w
Zapytaniu ofertowym i posiada największą ilość punktów z ww. kryteriów oceny w danej części zamówienia. Ocenie
podlegać będą wyłącznie oferty kompletne i przygotowane zgodnie z wymogami Advance Ewelina Podziomek,
określonymi w druku oferty szkoleniowej, załączonym do Zapytania ofertowego. W przypadku stwierdzenia braków
lub błędów w złożonej ofercie ta nie będzie podlegać ocenie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od Wykonawcy i prawo
odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez
Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu (w
danej części).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści
oferty o czym poinformuje Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zakceptowaniu
dokonanej korekty oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

INNE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych tj. zakładających inny sposób wykonania
zamówienia niż opisany przez Zamawiającego.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia miejsca szkolenia a także wszelkich dokumentów związanych z
realizacją szkolenia uczestników szkolenia w ramach Projektu: „Kształcenie zawodowe twoją szansa na rynku pracy”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
3. Wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca pokrywa na
własny koszt i ryzyko, i w związku z tym nie przesługują mu żadne roszczenia wobec Zamawiającego w szczególności
w przypadku odrzucenia złożonej przez niego oferty.

Załączniki:
• Formularz OFERTA SZKOLENIA
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