
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

24-01-2018 

Termin składania ofert 

01-02-2018 

Numer ogłoszenia 

1083519 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego (ul. 

Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, pokój 202, budynek A z dopiskiem „Kształcimy 

Zawodowców”), albo przesłać na adres e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl, na formularzu 

ofertowym załącznik 1, w terminie do dnia 1 lutego 2018 roku do godziny 11.00. Oferty 

złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

asabat@pwsz-sanok.edu.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Konrad Kawa, Arkadiusz Sabat 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

0-13 46 55 942, 0-13 46 55 968 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych 

stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. 

„Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach tego 

postępowania ma być realizowane szkolenie: 

System SAP ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem,  

Jedna edycja obejmuje min. 30 godzin lekcyjnych (tj. 45 min.) dla 1 grupy maksymalnie 15-



osobowej studentów kierunku Ekonomia. Dwie edycje w 2018 r. i jedna 2019 r. (łącznie 90 

godzin) 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi szkoleniowe 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem szkolenia jest wyposażenie studentów w dodatkowe umiejętności certyfikowane, 

poszukiwane na rynku pracy. Uczestnicy/Uczestniczki zdobędą wiedzę pożądaną przez 

pracodawców, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku oraz poznają nowe trendy, 

narzędzia pomocne do pracy. 

Przedmiot zamówienia 

Certyfikowane szkolenia: Szkolenia mają podnieść wśród uczestników poziom kwalifikacji 

zawodowych i dodatkowo kompetencje zawodowe, analityczne, informatyczne i językowe. 

Studenci mają wzmocnić również poziom kompetencji komunikacyjnych oczekiwanych przez 

pracodawców. Certyfikowane szkolenia mają prowadzić do uzyskania kwalifikacji, 

potwierdzonych formalnie wynikiem oceny i walidacji uzyskanych w momencie 

potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała efekty uczenia 

się spełniające określone standardy. Certyfikaty mają być rozpoznawalne  

i uznawane w danych środowiskach, sektorach lub branżach.  

Miejsce przeprowadzenia szkoleń: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w 

Sanoku ul. Mickiewicza 21 w Sanoku. Uczelnia zapewnia sale i niezbędny sprzęt 

komputerowy i multimedialny do przeprowadzenia szkoleń.  

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych w terminach: 

1 edycja musi rozpocząć się w kwietniu 2018 roku, 

2 edycja do końca roku 2018 roku, 

3 edycja do końca roku 2019 roku, 

Celem szkolenia jest wyposażenie studentów w dodatkowe umiejętności certyfikowane, 

poszukiwane na rynku pracy. Uczestnicy/Uczestniczki zdobędą wiedzę pożądaną przez 

pracodawców, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku oraz poznają nowe trendy, 

narzędzia pomocne do pracy.  

Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia w oparciu o następujące minima 

programowe: 

1) System SAP ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem:  

- struktura, funkcjonowania oraz obsługi systemu SAP ERP jako narzędzia wspierającego 



procesy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, 

- podstawowa konfiguracja systemu, 

- standardowe procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwach i sposoby ich 

odzwierciedlania w systemie,  

- generowanie i interpretowanie wybranych zestawień w systemie SAP ERP, 

 

Szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym 

Kod CPV 

80000000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie opracowany w porozumieniu Wykonawcy i 

Zamawiającego 

Załączniki 

 Załącznik nr 3 - Wytyczne  

 Załącznik nr 2 - wzór umowy  

 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  

 Zapytanie ofertowe  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie stawia warunku 

Wiedza i doświadczenie 

a. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie  

w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: przeprowadził co najmniej 1 szkolenie 

certyfikowane grupowe (dla minimum 5 osób każde) w zakresie szkolenia „System SAP ERP 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem”; 

Potencjał techniczny 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/523663
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/523662
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/523661
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/523660


Zamawiający nie stawia warunku 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

b. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że skieruje do 

realizacji zamówienia następującą osobę: trenera, który przeprowadził co najmniej 1 

szkolenie certyfikowane grupowe (dla minimum 5 osób każde) w zakresie szkolenia „System 

SAP ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem” oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie  

w prowadzeniu w/w kursów. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie stawia warunku 

Dodatkowe warunki 

Zamawiający nie stawia warunku 

Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:  

1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika  

z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż przedmiot umowy winien zostać zrealizowany  

w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu,  

2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż przedmiot umowy 

winien zostać zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu,  

3) konieczność zmiany miejsca realizacji zamówienia, na inne miejsce spełniające wymagania 

określone w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, jeśli 

konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub 

okoliczności od niego niezależnych lub na skutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika  

z winy Wykonawcy,  

4) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania 

przez te osoby co najmniej kwalifikacji wymaganych od osób uczestniczących  

w wykonywaniu usługi, określonych w dokumentacji postępowania, pod rygorem 

niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie 

może prowadzić do zmiany Wykonawcy),  

5) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na 

realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać 

właściwości niezbędne, do realizacji zamówienia, a także zmiany sposobu realizacji 

zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez 

Wykonawcę, 

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §1 ust. 10 umowy, z 

zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 11 umowy (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca 

posługuje się potencjałem podwykonawców). 

7) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla 



Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron, 

8) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. 

9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie 

Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 

 

Szczegóły w załączniku nr 2 - wzór umowy 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załącznik 1 do zapytania 

Zamówienia uzupełniające 

Nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena - 60 pkt 

 

Waga kryterium: 60% 

Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru: 

X=(A/B) x 60 pkt  

gdzie: 

X - liczba punktów za kryterium 

A - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert 

B - cena brutto ocenianej oferty 

Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne, uwzględniające wszystkie należne składki i 

inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na 

której stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia. 

 

Doświadczenie oferenta - 40 pkt 

Waga kryterium: 40% 

 

Punkty za kryterium doświadczenie Oferenta w zakresie przedmiotu zamówienia (każde 

oceniane doświadczenie musi być związane z tematyką przedmiotu zamówienia wg rozdziału 

III oraz potwierdzone oświadczeniem Oferenta lub odpowiednimi referencjami) zostaną 

przyznane wg zasady: 

 0-30 pkt: prowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia (3 pkt 

za każde szkolenie) 

 0-10 pkt: : prowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów szkół wyższych w zakresie 

przedmiotu zamówienia (2 pkt za każde szkolenie) 

Wykluczenia 

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie wskazanym w Zaproszeniu 

do składania ofert. 

Nie będą rozpatrywane oferty, które nie będą zawierały wszystkich treści zawartych w 



formularzu Wzór oferty określony przez Zamawiającego. 

Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub oferta nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu. 

Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości techniczne Zamawiającego 

dotyczące zapewnienia wymagań dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU 

Adres 

Mickiewicza 21 

38-500 Sanok 

podkarpackie , sanocki 

Numer telefonu 

134655952 

Fax 

134655959 

NIP 

6871740766 

Tytuł projektu 

Kształcimy zawodowców  

Numer projektu 

POWR.03.01.00-00-K174/16-00 
 


