
 

 

 
 

Szczecin  19/07/2018r. 

(,,część opisowa”) 

Zapytanie ofertowe nr 4/MAS/2018 

W związku z realizacją projektu ,,Motywacja, aktywizacja, SUKCES!” realizowanego przez CentEdu WIOLET-
TA CYWIŃSKA na podstawie Umowy nr RPZP.06.05.00-32-K109/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania 
ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia egzaminów czeladniczych.  

Zamawiający: 

CentrEdu Wioletta Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin 

1. TRYB POSTĘPOWANIA 
1.1 Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) w związku z tym, niniejsze 
postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifi-
kowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016r. i inne aktualnie obowią-
zujące w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców. 
1.2. Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia  
i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w 
sposób transparentny. 
 
2. Informacje wprowadzające:  
1.1 Celem zapytania jest przeprowadzenie egzaminów czeladniczych dla  120 uczestników  po zrealizowa-
nym szkoleniu w zawodzie "CUKIERNIK" lub/i "KUCHARZ", lub/i ,,MURARZ”,  lub/i "STOLARZ 

Liczba osób objętych egzaminem: 120 osoby.  

1.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

1.3 Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.  

1.4 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:  
1.4.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie niniejszego zapy-
tania.  

1.4.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 
niniejszego zapytania.  

1.4.3 „Wykonawca” – osoba fizyczna lub firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 
jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.  

2. Zakres rzeczowy zamówienia: 

Słownik CPV:  
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 
805300000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 
 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów czeladniczych dla  120 uczestników  po 
zrealizowanym szkoleniu w zawodzie "CUKIERNIK" lub/i "KUCHARZ", lub/i ,,MURARZ”,  lub/i "STOLARZ dla 
120 uczestników projektu ,,Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”.  



 

 

 
 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi przeprowadzania egzami-
nów czeladniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w 
sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadza-
nych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017,Poz. 89) dla 120 Uczestników 
Projektu. 

3. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji: 

3.1. Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych dla zawodu "CUKIERNIK" lub/i "KUCHARZ", lub/i 
,,MURARZ”,  lub/i "STOLARZ zg. z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. 
w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowa-
dzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017,Poz. 89) 

3.2. Wydanie świadectw czeladniczych; 

3.3. Przekazanie kserokopii protokołu zbiorczego z egzaminu w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu. 

3.4.  Zapewnienie sal i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu. 

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia – III kwartał 2018r. – I kwartał 2019r.  
Zamówienie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wykonawca składający 
ofertę zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wyko-
nawca będzie informowany o rozpoczęciu realizacji usługi we wskazanym miejscu i terminie z wyprzedze-
niem wskazanym przez Wykonawcę w niniejszym zapytaniu. 
Szczegółowy harmonogram realizacji egzaminów dla poszczególnych grup zostanie określony przez Zama-
wiającego „na roboczo” w porozumieniu z Wykonawcą, przy czym Zamawiający przewiduje możliwość jed-
noczesnej realizacji egzaminów dla kilku grup szkoleniowych.  
 
Wykonawca składający ofertę gwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację egzaminów 
zg. z ww. harmonogramem. 
 
5. Okres realizacji usługi 
Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2019 roku, 
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, zg. z harmonogramem realizacji szkoleń w ramach pro-
jektu. 
6. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.  
 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia poniższe wymagania: 
a) Wykonawca posiada status izby rzemieślniczej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o 
rzemiośle z późniejszymi zmianami. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o aktu-
alny na dzień złożenia oferty oraz w trakcie prowadzenia usługi odpis z właściwego rejestru. 
b) Wykonawca spełnia wymagania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 
stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzają-
cego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89), w za-
wodach wymienionych w zamówieniu. 
5) Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub 
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do za-
ciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czyn-
ności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, pole-
gające 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 przysposobie-
nia, opieki lub kurateli. 
 

6) Wykonawca nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomoc-
nym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:  

I. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Wykonawca zobowiązuje się do do-
starczenia zaświadczenia z właściwego Urzędu skarbowego w terminie wskazanym przez zamawia-
jącego w przypadku wyboru jego oferty. 

II. Oświadczenie dotyczące niezalegania ze składkami w ZUS/lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat-
ności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Wykonawca zobowią-
zuje się do dostarczenia zaświadczenia z właściwego Urzędu skarbowego w terminie wskaza-
nym przez zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty.   

d) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 
ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:  

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest Wioletta Cywińska tel. 788 - 708 - 098 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

8.1. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części 
opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na 
adres e-mail: biuro@centredu.pl, lub w formie papierowej -  do siedziby Zamawiającego – CentrEdu Wio-
letta Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin. W przypadku oferty pisemnej, ofertę 



 

 

 
 

wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem ko-
percie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na przeprowadzenie egzaminów cze-
ladniczych w ramach realizacji projektu Motywacja, aktywizacja, SUKCES!. 

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

8.2 . W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej: 

a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt. 

b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku, 

c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. 

W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych 
niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który 
oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 

d) Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej zobowiązany będzie dostarczyć oryginał całej 
złożonej oferty w przypadku gdy jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

8.3. Oferta musi być złożona do dnia 31.07.2018 r. do godziny 8:30. Decyduje data i godzina wpływu  
oferty.  

Wykonawcy, którzy złożą ofertę drogą elektroniczną – są zobowiązani dostarczyć ofertę w oryginale  
w przypadku gdy ich oferta wygra postępowanie i zostanie wybrana do realizacji zadania. 

8.4. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany 
adres e-mail lub telefonicznie do osoby wyznaczonej do kontaktu.  Zamawiający jest zobowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, dodatkowo 
treść wniosku o wyjaśnienie oraz treść wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie projek-
tu http://centredu.pl/motywacja-aktywizacja-sukces/, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania oferto-
wego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.5.  Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

8.6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”. W przypadku, gdy 
wraz z ofertą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów, muszą być one 
poświadczone za zgodność z oryginałem. 

8.8. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim. 

8.9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do 
wypełnienia oferty. 

8.10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą 
przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. 

http://centredu.pl/motywacja-aktywizacja-sukces/


 

 

 
 

8.11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej 
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

8.12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty. 

8. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu 
(w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punkto-
wej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować trzema kryteriami 70% cena, 15% gotowość, 
15% termin:  

Kryterium 1 -  cena 70%. 

Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto ogółem w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w 

pkt. 2 Formularza ofertowego. 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Przyznając punkty kolejnym ofertom 

Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem: 

C = (Cmin : C0) x 70 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0 – cena obliczona badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium 2 -  gotowość 15%. 

Ocenie podlegać będą informacje przedstawione przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza ofertowego, tj. 

wskazany termin pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do 

realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże 

w ofercie okres maks. 30 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć termin realizacji usłu-

gi najpóźniej na dzień wypadający 30 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania). 

W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez Za-

mawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdora-

zowo karę umowną w wysokości 5% całkowitej ceny brutto dla każdej części zamówienia. 

 

Ofertom przyznawane będą punkty za zadeklarowany termin liczony w dniach kalendarzowych: 
a) od 1 do maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia – 15 pkt. 
b) od 1 do maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia – 10 pkt. 
c) od 1 do maksymalnie 12 dni od złożenia zamówienia – 7 pkt. 
d) od 1 do maksymalnie 19 dni od złożenia zamówienia – 4 pkt. 
e) od 1 do maksymalnie 24 dni od złożenia zamówienia – 1 pkt. 
f) od 1 do maksymalnie 30 dni od złożenia zamówienia – 0 pkt. 

 

 

 

Następnie Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:  

C = (Cmin : C0) x 15 
gdzie: 



 

 

 
 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0 – cena obliczona badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 15. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Kryterium 3 -  Termin dostarczenia wyników egzaminów 15%. 

Ocenie podlegać będą informacje przedstawione przez Wykonawcę w pkt. 4 Formularza ofertowego, tj. 

wskazany termin pomiędzy dniem zakończenia danej sesji egzaminacyjnej, a dniem przekazania Zamawiają-

cemu przez Wykonawcę informacji o wynikach egzaminu (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie 

okres 21 dni, zobowiązany będzie każdorazowo przekazać Zamawiającemu informację o wynikach uzyskanych 

przez Uczestników/ Uczestniczki danej sesji egzaminacyjnej najpóźniej na dzień wypadający 21 dnia po dniu 

zakończenia danej sesji egzaminacyjnej). 

W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym terminie, Wykonawca za-

płaci każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto dla każdej części zamówie-

nia za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu informacji o wynikach egzaminów. 

Ofertom przyznawane będą punkty za zadeklarowany termin liczony w dniach kalendarzowych: 

a) do 7 dni od danej sesji egzaminacyjnej – 15 pkt. 

b) do  15 dni od danej sesji egzaminacyjnej – 10 pkt. 

c) do 25 dni od danej sesji egzaminacyjnej – 5 pkt. 

d) 26 dni i więcej  dni  od  danej  sesji  egzaminacyjnej – 0  

Następnie Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:  

C = (Cmin : C0) x 15 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0 – cena obliczona badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 15. Wszystkie obliczenia będą 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12. Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego: 
a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy 
b. Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

 

 

 

 


