ROZEZNANIE RYNKU
NA USŁUGI W ZAKRESIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI
z dnia 03.08.2017.
Project Hub sp. z o.o. zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku
Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytujący:
Nazwa
Forma prawna
Numer KRS
Numer NIP

Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000339463
7811844327

Dane teleadresowe Zapytującego:
Adres do korespondencji

Oddział PROJECT HUB Budynek GS pokój nr 1
ul. Lubelska 15 pokój 1, 21-110 Ostrów Lubelski
E-mail
lipska@projecthub.pl
Tel.
537 686 561
Godziny pracy
8:00-16:00
Osoba do kontaktu (przedstawiciel Elżbieta Lipska
Zapytującego)
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)
L.p.

Przedmiot

Opis przedmiotu (specyfikacja)

1.

Opis Projektu

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu
realizacji projektu „Wyższa jakość nauczania w Gminie Radzyń
Podlaski” o numerze RPLU.12.02.00-06-0164/16 współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020.

2.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkołach
Podstawowych w: Paszkach Dużych, Żabikowie, Zabielu, Branicy
Radzyńskiej, Brzostówcu, Białej, Białce, jak również w Gimnazjum w
Białej i Białce w Gminie Radzyń Podlaski poprzez działanie
zmierzające do wykształcenia u 737 uczniów, w tym 361 uczennic
kompetencji kluczowych, doskonalenia umiejętności i kompetencji
zawodowych 105 nauczycieli, w tym 80 nauczycielek, do 31.12.2018
roku.
Zwięzłe
określenie Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup miejsc na studiach dla
przedmiotu zamówienia
nauczycieli biorących udział w projekcie - dla nauczycieli ze Szkół w

Paszkach Dużych, Żabikowie, Zabielu, Branicy Radzyńskiej,
Brzostówcu, Białej, Białce, jak również w Gimnazjum w Białej i Białce.
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu ”Wyższa jakość
nauczania w Gminie Radzyń Podlaski” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w okresie od 01 września 2017 do 31 grudnia 2018.
Zadanie realizowane na uczelniach wyższych, z preferencją uczelni w
województwie lubelskim, których ocena kategorii naukowej to –A+, A,
B.
Zakup miejsc na studia podyplomowe w ramach zadania zleconego:
1. Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli z programowania
(dopuszczalna
informatyka
z
poszerzonym
programowaniem), 2 lub 3 semestry.
2. Studia podyplomowe dla 1 nauczyciela z informatyki, 2 lub 3
semestry (1 miejsce).
3. Studia podyplomowe dla 1 nauczyciela z języka angielskiego
nauczanie wczesnoszkolne, 2 lub 3 semestry (1 miejsce).
4. Studia podyplomowe – 1 nauczyciel - tyflopedagogika, 2 lub
3 semestry (1 miejsce).
5. Studia podyplomowe – 2 nauczyciel - neurologopedia, 2 lub
3 semestry (2 miejsca).
6. Studia podyplomowe – 1 nauczyciel - geografia, 2 lub 3
semestry (1 miejsce).
Studia podyplomowe trwające 2 lub 3 semestry, zakończone obroną
pracy dyplomowej przed zakończeniem projektu tj. przed 31.12.2018
i uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych, potwierdzającego
nabycie kwalifikacji w rozumieniu „Wytycznych MIR w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizowanego PO na lata 20142020”. Studia podyplomowe z tyflopedagogiki, neurologopedii
umożliwią nabycie kwalifikacji z zakresu indywidualizacji pracy z
uczniem. Studia podyplomowe z programowani, informatyki, geografii,
języka angielskiego umożliwią nabycie kwalifikacji niezbędnych do
samodzielnego nauczania wyżej wymienionych programów.
Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z programem i
harmonogramem zaproponowanym przez Oferenta na etapie
podpisywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)
3.1
3.2

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji
przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:
- posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
- znajduje się w wykazie uczelni publicznych/ niepublicznych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i

Szkolnictwa Wyższego,
- studia podyplomowe winny zakończyć się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem dyplomu
potwierdzającego nabycie kwalifikacji z danego kierunku w rozumieniu „Wytycznych MIR w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizowanego PO na lata 2014-2020
W przypadku tej samej liczby punktów, preferowane będą:
 w pierwszej kolejności: - uczelnia wyższa z województwa lubelskiego,
 następnie - kategoria naukowa uczelni, w kolejności: A+, A, B.
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.
3.3

W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:
a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zapytującemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie
wobec Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, chyba ze było to następstwem
okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od
podpisania umowy z Zapytującym pomimo wyboru ich oferty;
c) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i
doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia

3.4

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza
istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające
prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania
poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości
odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w przypadku naruszenia umowy
(w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary
umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w
profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z
uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zapytujący nie jest związany ofertą
Wykonawcy.

3.5

Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w
realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje
zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca
będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią rozeznania rynku i złożonej oferty,
postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w
sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze
środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.

3.6

Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie niniejszego
zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą stanowiły
tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i zakres tych
danych i informacji.

3.7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania opisane
w pkt od 3.1 do 3.3 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po jego wyborze.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na
podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
1. Cena

Waga
100 %

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe
przedmiotu zapytania).
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena
oferowana x 100
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi
100 punktów.

5. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE
Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną
na adres e-mail Zapytującego, pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia 08-08-2017.
Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 31-10-2017.
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści Rozeznania rynku prosimy
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.
Project Hub sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania
nowego Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia.
Project Hub sp. z o.o. zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w
przypadku nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania
przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące
przedmiotowych usług.

Załączniki:
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1

Załącznik 1.
WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA (ważna do dnia 08.08.2017).
……………………………..
Miejscowość, data
I.

DANE OFERNETA

NAZWA UCZELNI
Adres (ulica, miasto i kod
pocztowy, województwo)
Tel./Fax
E-Mail
Nr KRS
Nr REGON
Osoba do kontaktu (imię i
nazwisko, nr telefonu,
adres email)
Kategoria naukowa Uczelni
(np. A+, A)
II.

OFERTA

Przedmiot rozeznania zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 02-08-2017 może zostać
zrealizowany za następującą cenę:
L.p.

Kierunek
podyplomowych

studiów Cena brutto za
jedno miejsce
na
studiach
podyplomowych

1.

Informatyka – 1 nauczyciel..

2.

Język angielski - nauczanie
wczesnoszkolne – 1 nauczyciel.

3.

Programowanie (dopuszczalna
informatyka z poszerzonym
programowaniem) - 2 nauczycieli

Długość
Cena łącznie brutto za
trwania
wszystkie miejsca
studiów (ilość
godzin i liczba
semestrów)

3.

Tyflopedagogika – 1 nauczyciel.

4.

Neurologopedia – 2 nauczycieli.

5.

Geografia – 1 nauczyciel.

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA
CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA:

III.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią rozeznania rynku,
2. Oświadczam, iż moje spełnia, wymagania określone w pkt. 3, to jest wymagania wobec wykonawców
(oferentów) niniejszego rozeznania.
Dotyczy: rozeznanie rynku na usługi w zakresie studia podyplomowe z dnia 03.08.2017.

………………………………….
miejscowość, data

