Wrocław, 24.08.2018 r.

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Rozeznanie rynku nr 6/WSB/ABK/2018

1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2931, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni
Niepublicznych pod poz. "146", kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje
zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku

na

przeprowadzenie szkoleń dla 9 pracowników Biura Karier w ramach projektu
„Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu najlepszym biurem
Karier w Polsce”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składają się przeprowadzenie szkoleń z zakresu:
1. Kreowanie wizerunku w sieci

8h

2. Poradnictwo online

8h

3. Assessment Center

24 h

Łącznie

40 h (5 dni szkoleniowych)

Wymagania wobec szkoleń:
- Szkolenia obędą się w siedzibie WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31
- Program szkolenia powinien uwzględniać specyfikę Biura Karier oraz klienta Biura
Karier,
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- Wykonawca powinien prowadzić listę obecności uczestników, przeprowadzić ex-ante i
ex-post testów badających poziom wiedzy merytorycznej pracowników oraz ewaluację
szkolenia

- Wykonawca powinien przygotować certyfikaty ukończenia dla uczestników,
- Szkolenia powinny mieć formę zajęć praktycznych i być przeprowadzone w terminie
01.09.2018 – 30.09.2018 r. (data oraz godziny realizacji szkolenia zostaną ustalone z
Zamawiającym)
- Jeden dzień szkoleniowy to 8 godz. lekcyjnych
Wymagania wobec Wykonawcy
- Doświadczenie w realizacji podobnych usług min. 5 lat prowadzenia szkoleń
miękkich, w tym min. 1 szkolenie przeprowadzone dla pracowników Biur Karier
- Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodycznego szkolenia, w tym koszty:
przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu i noclegów trenera/trenerów ponosi
Wykonawca
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich narzędzi do przeprowadzenia
szkolenia

3. Termin wykonania całości zamówienia: do 30.09.2018 roku.
4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Anna Talaga, email: anna.talaga@wsb.wroclaw.pl. Zamawiający będzie odpowiadał tylko na pytania
zadane w formie pisemnej za pomocą maila.
5. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta musi zawierać:
- formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego rozeznania rynku wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych
między Wykonawcą a Zamawiającym.
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy
muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczęciami.
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Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w
nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Ostateczna cena oferty winna być podana w PLN, wg stawki godzinowej brutto,
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i zawierać wszystkie obowiązkowe
obciążenia publiczno-prawne a także ewentualny podatek VAT.

6. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
-w wersji papierowej, przy ul. Fabrycznej 29-31, 53-609 Wrocław, w Biurze Karier pokój
nr 207a, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Rozeznanie
rynku nr 6/WSB/ABK/2018 lub -w wersji elektronicznej, skan oferty wysłany drogą
mailową na adres: anna.talaga@wsb.wroclaw.pl.

7. Termin składania ofert upływa 31.08.2018 roku o godz. 16.00.
8. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium wyboru oferty jest najniższa kwota brutto za 1 h lekcyjną (wartość brutto
zamówienia).
Sposób wyboru oferty - ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100.
Największa liczba punktów zostanie przyznana ofercie, w której zaproponowana cena
będzie najniższa wg następującego wzoru:

W konkursie ofert nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie
postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia
podwykonawcom.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści rozeznania rynku.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w rozeznaniu rynku oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów
oceny.

9. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 6/WSB/ABK/2018 wraz z
oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 2 – CV trenera uwzględniające doświadczenie Wykonawcy (m.in. min. 5 lat
doświadczenia w pracy trenera rekomendacje, referencje).
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY do rozeznania rynku nr 6/WSB/ABK/2018

na przeprowadzenie szkoleń dla 9 pracowników Biura Karier w ramach projektu
„Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu najlepszym biurem
Karier w Polsce”.

Pełna nazwa Oferenta:
....................................................................................................................................................
Adres:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Telefon: .................................... e-mail: ....................................................................................
NIP: .................................................... , REGON: ........................................................................

Oferujemy zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 3. Rozeznania
rynku za cenę brutto za 1 h lekcyjną: ............................................. zł;
słownie:…………………………………………….
Łącznie: 40 h lekcyjnych* ………………………………. (cena brutto za 1 h lekcyjną) =
……………………………………. brutto
Słownie: …………………………………………………………………………………………… zł

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że Wykonawca, składający niniejszy formularz oferty, spełnia warunki
określone przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, iż Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia niezbędne do realizacji
powierzonego zadania i/lub dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do
wykonania zamówienia.
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4. Oświadczam, że Wykonawca, składający niniejszy formularz oferty, nie jest powiązany z
Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającej w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika ;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa:
w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

……………….....................................................
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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