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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).  

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie: art. 138o Ustawy. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  

REGON: 000001324, NIP: 879-017-72-91 

Osoby do kontaktu: 

Jarosław Lisewski – adres e-mail: bzp@umk.pl; 

Tomasz Rogalski – adres e-mail: bzp@umk.pl. 

 

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU 

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „Uni-Komp-As”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe  

dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie osiemnastu dwudniowych warsztatów dla studentów 

kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie rozwijania 

kompetencji miękkich w ramach projektu „Uni-Komp-As”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zakresu tematycznego warsztatów, sposobu 

ich realizacji, terminu i liczby uczestników zawiera załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

3. Kod CPV zamówienia: 80570000-0.  

 

IV. TERMINY 

1. Termin złożenia ofert: 26 stycznia 2017 r., do godziny 10:00. 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 105   

przy ul. Gagarina 5 w Toruniu. 

3. Wykonawca przeprowadzi warsztaty w następujących terminach:  

1) 02-03.02.2017 r. 

2) 04-05.02.2017 r. 
3) 09-10.02.2017 r. 

4) 11-12.02.2017 r. 

5) 16-17.02.2017 r. 
6) 18-19.02.2017 r. 

7) 23-24.02.2017 r. 
8) 25-26.02.2017 r. 

9) 02-03.03.2017 r. 
10) 04-05.03.2017 r. 
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4. Termin związania ofertą: 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryterium 1 „cena oferty” - waga 60 % 

2. Kryterium 2 „kwalifikacje trenerów” – waga 20 % 

3. Kryterium 3 „doświadczenie trenerów” – waga 20 %  

4. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 

przyznawane są punkty za powyższe kryteria według niżej określonych zasad: 

Poszczególnym kryteriom nadaje się wartości punktowe w granicach: 

1) kryterium 1 „cena oferty”                        od 0 do 60 punktów  

2) kryterium 2 „kwalifikacje trenerów”                                  od 0 do 20 punktów 

3) kryterium 3 „doświadczenie trenerów”                              od 0 do 20 punktów 

5. Kryterium 1: cena oferty 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę 

ofertową i przypisując jej 60 punktów. Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty według 

następującego wzoru: 

                                                    cena najtańszej oferty 
liczba punktów w kryterium 1 = ----------------------------- x 60 

                                                      cena badanej oferty  

 
6. Kryterium 2: kwalifikacje trenerów 

W tym kryterium Zamawiający oceni kwalifikacje trenerów rozumiane jako posiadanie przez trenerów 

wskazanych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego certyfikatu trenera/coacha (co najmniej 

pierwszego stopnia). Zamawiający uwzględni kwalifikacje trenerów/coachów, którzy posiadają certyfikat 

rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Międzynarodowy Certyfikat Trenera 

Matrik, lub certyfikat wydany przez Grupę TROP, lub certyfikat wydany przez Wszechnicę Uniwersytetu 

Jagiellońskiego albo inny certyfikat zgodny ze standardem: ICC (Poziom Podstawowy) lub ACC (Ścieżka 

ACTP), lub EMCC (Poziom Practitioner), lub IIC&M (Poziom Practitioner), albo SUS. 

Zamawiający przyzna 20 punktów tej ofercie, która zawiera największą liczbę trenerów posiadających 

certyfikat trenera/coacha (Wykonawca załączy kopię certyfikatu). Zamawiający przyzna pozostałym 

ofertom punkty według następującego wzoru: 

                         
                                                      liczba trenerów posiadających certyfikat w ofercie badanej 

liczba punktów w kryterium 2 = -------------------------------------------------------------------------  x 20  
                                                            największa liczba trenerów posiadających certyfikat   

 

7. Kryterium 3: doświadczenie trenerów                      

W tym kryterium Zamawiający oceni doświadczenie trenerów/coachów, przyznając 20 punktów tej 

ofercie, która zawiera największą liczbę godzin szkoleniowych z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, 

zrealizowanych łącznie przez trenerów/coachów wskazanych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego 

w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przyzna pozostałym 

ofertom punkty według następującego wzoru: 

                         
                                                      liczba godzin szkoleniowych w ofercie badanej 

liczba punktów w kryterium 3 = -----------------------------------------------------------  x 20  
            największa liczba godzin szkoleniowych  

 

8. Oferty zostaną ocenione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane przez ofertę w 

ramach każdego kryterium zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która 

uzyska największą liczbę punktów. 
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1. zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1) wykonał – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej sześć 2-dniowych, tj. trwających dwa 

następujące po sobie dni, lub dłuższych warsztatów/szkoleń w zakresie rozwijania kompetencji miękkich. 

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu (wg wzoru na załączniku 

nr 3 do zapytania ofertowego) wg reguły: spełnia/nie spełnia. 

2) dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania sześcioma trenerami, którzy w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie – przeprowadzili co najmniej 32 godziny szkoleniowe w zakresie rozwijania kompetencji miękkich.  

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu (wg wzoru na załączniku 

nr 4 do zapytania ofertowego) wg reguły: spełnia/nie spełnia. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma gwarancyjna opiewa 

na kwotę nie niższą niż 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100). 

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu potwierdzającego,  

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

2. Wykaz usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

3. Wykaz osób zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

4. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł. 

5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy – jeżeli oferta została 

podpisana przez pełnomocnika. 

6. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu o którym mowa w rozdziale V pkt 6 niniejszego 

zapytania ofertowego. 

Uwaga: 

Dokumenty, o których mowa w pkt. od 1 do 5 muszą być podpisane przez osobę, albo osoby upoważnione  

do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

 

VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) której treść nie potwierdza spełniania warunków udziału, 

2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 

3) która została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego, 

2) który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 



 

 
Strona 4 z 4 

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym,  

3) postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy, której nie można usunąć, 

4) wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

IX. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:  

1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biuro Zamówień Publicznych,  

ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, pok. 112; 

2) osobiście w siedzibie Biura Zamówień Publicznych (adres jw.). 

 

X.   INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED 

ZAWARCIEM UMOWY 

--------------------------- 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2: Wzór umowy  

Zał. nr 3: Wykaz usług 

Zał. nr 4: Wykaz osób 

Zał. nr 5: Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (-) dr Tomasz Jędrzejewski 
 

 Z-CA KANCLERZA 
                   UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 

                                            W TORUNIU 

 


