
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

25-11-2019

Termin składania ofert

03-12-2019

Numer ogłoszenia

1219383

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty można składać do dnia 3 grudnia 2019 roku w jednej z następujących form:

a) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@pwsz.elblag.pl, np.:

- w formie wydrukowanego, wypełnionego czytelnie, podpisanego własnoręcznie, a następnie

zeskanowanego dokumentu zapisanego w formacie .pdf

- w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy; Zamawiający informuje, że
kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest tożsamy z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

ePUAP. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi posiadać osoba upoważniona do reprezentacji danego

podmiotu. Podpis ten wydawany jest przez dostawców usług zaufania, których pełna lista dostępna jest na

stronie Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 18 przy ul. Wojska Polskiego 1

c) przesłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Dział Zamówień Publicznych

82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

2) Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej

złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta z zastrzeżeniem godzin pracy Zamawiającego.

3) W przypadku przesyłania ofert drogą elektroniczną Zamawiający zaleca oznaczenia tematu

wiadomości numerem przedmiotowego postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zp@pwsz.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Olszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

055 629 0553
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy art. 138o ustawy PZP- usługi społeczne o wartości

mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy PZP.

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla:

- łącznie 30 pracowników kadry administracyjnej Zamawiającego pracujących w obsłudze studenta

zagranicznego, w tym:

a) część I zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z języka angielskiego dla pracowników

administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

- łącznie 10 pracowników kadry akademickiej Zamawiającego prowadzącej lub mającej prowadzić
zajęcia w języku angielskim, w tym:

b) część II zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka angielskiego

(ekonomicznego) dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

c) część III zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka angielskiego

(informatycznego) dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Elblągu

d) część IV zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka angielskiego

(informatycznego) dla pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Elblągu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja założeń Projektu poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji

zawodowych pracowników kadry administracyjnej oraz kompetencji komunikacyjnych

i dydaktycznych kadry nauczycieli akademickich PWSZ w Elblągu

Przedmiot zamówienia

1) Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla:

- łącznie 30 pracowników kadry administracyjnej Zamawiającego pracujących w obsłudze studenta

zagranicznego, w tym:

a) część I zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z języka angielskiego dla pracowników

administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

- łącznie 10 pracowników kadry akademickiej Zamawiającego prowadzącej lub mającej prowadzić
zajęcia w języku angielskim, w tym:

b) część II zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka angielskiego

(ekonomicznego) dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
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c) część III zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka angielskiego

(informatycznego) dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Elblągu

d) część IV zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka angielskiego

(informatycznego) dla pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Elblągu.

2) Zajęcia, o których mowa w części II, III i IV zamówienia prowadzone będą w formie indywidualnych

lub w grupie max. 2-osobowej konwersatoriów i mają przygotować uczestników do egzaminu na

poziomie B2 lub C1- w zależności od aktualnych umiejętności uczestników.

3) Szczegółowy opis usługi, w tym zakładana przez Zamawiającego liczba uczestników poszczególnych

szkoleń oraz planowana liczba godzin szkoleniowych, określone zostały w OPZ (ZAŁĄCZNIK NR 2).

4) Określona przez Zamawiającego w OPZ liczba uczestników ma charakter orientacyjny.

Zapotrzebowanie na usługi objęte zamówieniem będzie zależało od rzeczywistych potrzeb

Zamawiającego. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o:

a) cenę prowadzenia 1 godziny zajęć określoną w odniesieniu do całej grupy uczestników o której mowa

w OPZ, bez względu na faktycznie zgłoszoną przez Zamawiającego liczbę uczestników w danej grupie -

dot. części I zamówienia

b) cenę jednostkową 1 godziny zajęć dla 1 uczestnika na podstawie faktycznie zgłoszonej przez

Zamawiającego liczby uczestników - dot. części II, III

5) Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu liczby grup

szkoleniowych/uczestników szkoleń oraz zwiększeniu godzin szkoleniowych w zależności od bieżących

potrzeb Zamawiającego, np. w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia w wyniku

przeprowadzonej rekrutacji, zgłosi się większa liczba chętnych osób niż określona w zamówieniu

podstawowym.

a) Wielkość zamówienia w ramach prawa opcji wynosić będzie:

- w przypadku części I zamówienia: nie więcej niż 480 godzin, tj. 2 grupy szkoleniowe.

- w przypadku części II i III zamówienia: nie więcej niż 240 godzin, tj. 1 osoba

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W

przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne

roszczenia z tego tytułu.

c) Prawo opcji realizowane będzie na podstawie odrębnego zamówienia składanego w formie

elektronicznej (e-mail) w okresie realizacji zamówienia.

d) realizacja zamówienia w ramach prawa opcji odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych

określonych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej

wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi

w Ogłoszeniu oraz w ofercie Wykonawcy oraz do realizacji zamówienia z najwyższą starannością, z
uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu liczby grup szkoleniowych/uczestników

szkoleń oraz zwiększeniu godzin szkoleniowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, np.

w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, zgłosi się
większa liczba chętnych osób niż określona w zamówieniu podstawowym.

a) Wielkość zamówienia w ramach prawa opcji wynosić będzie:
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- w przypadku części I zamówienia: nie więcej niż 480 godzin, tj. 2 grupy szkoleniowe.

- w przypadku części II i III zamówienia: nie więcej niż 240 godzin, tj. 1 osoba

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W

przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne

roszczenia z tego tytułu.

c) Prawo opcji realizowane będzie na podstawie odrębnego zamówienia składanego w formie

elektronicznej (e-mail) w okresie realizacji zamówienia.

d) realizacja zamówienia w ramach prawa opcji odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych

określonych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2022 roku,

z zastrzeżeniem, że Wykonawca uwzględni organizację roku akademickiego u Zamawiającego, w tym

przerwy wakacyjne w okresie od początku lipca do końca września każdego roku, w trakcie których nie

może być świadczona usługa.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

w zakresie części I zamówienia: posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych- również wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej

3 usług szkoleniowych z zakresu języka angielskiego dla grup co najmniej 4-osobowych o wartości co

najmniej 20.000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) każda.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:

w zakresie części I zamówienia:

co najmniej dwie osoby, pełniące funkcję lektora /prowadzącego szkolenie:

• posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu pracujących osób dorosłych języka

angielskiego na minimum dwóch poziomach zaawansowania, w tym na poziomie B2,

• posiadające wykształcenie wyższe z zakresu filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej

obejmującej język angielski lub wykształcenie pokrewne uprawniające do nauczania języka angielskiego

lub ukończone studia wyższe w języku angielskim, który jest językiem ojczystym, lub drugim językiem

lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze tłumaczenia tekstów ustnych i

pisemnych w zakresie zarządzania i biznesu lub będące native speakerem języka angielskiego tj. język

angielski jest dla nich językiem ojczystym.

w zakresie części II zamówienia:

co najmniej dwie osoby, pełniące funkcję lektora /prowadzącego szkolenie:

• posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu pracujących osób dorosłych języka
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angielskiego, w tym na poziomie B2,

• posiadające wykształcenie wyższe z zakresu filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej

obejmującej język angielski lub wykształcenie pokrewne uprawniające do nauczania języka angielskiego

lub ukończone studia wyższe ekonomiczne w języku angielskim, który jest językiem ojczystym, lub

drugim językiem lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze tłumaczenia

tekstów ustnych i pisemnych w zakresie zarządzania, ekonomii i biznesu lub będące native speakerem

języka angielskiego tj. język angielski jest dla nich językiem ojczystym.

• posiadające co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu specjalistycznego

języka angielskiego w obszarze właściwym dla kierunków studiów prowadzonych przez Zamawiającego,

tj. z zakresu ekonomii, zarządzania, biznesu, itp.

w zakresie części III i IV zamówienia:

co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję lektora /prowadzącego szkolenie:

• posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu pracujących osób dorosłych języka

angielskiego, w tym na poziomie B2,

• posiadające wykształcenie wyższe z zakresu filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej

obejmującej język angielski lub wykształcenie pokrewne uprawniające do nauczania języka angielskiego

lub ukończone studia wyższe informatyczne w języku angielskim, który jest językiem ojczystym, lub

drugim językiem lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze tłumaczenia

tekstów ustnych i pisemnych w zakresie informatyki lub będące native speakerem języka angielskiego tj.

język angielski jest dla nich językiem ojczystym.

• posiadające co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu specjalistycznego

języka angielskiego w obszarze właściwym dla kierunków studiów prowadzonych przez Zamawiającego,

tj. z zakresu informatyki, itp.

Uwaga dot. każdej części zamówienia: Zamawiający wymaga, żeby wyżej określonym doświadczeniem

wykazywała się każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Zamawiający

nie dopuszcza sumowania uprawnień, wykształcenia, doświadczenia nabytych przez poszczególne osoby

skierowane do realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, postanowień
zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach:

a) w przypadku zmiany terminów realizacji Projektu,

b) w przypadku zmiany harmonogramu lub miejsca realizacji usługi,

c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub

gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

d) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych

lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych–

odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

2) zmiana zakresu rzeczowego umowy, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w

tym w przypadku:

a) zmiany ogólnej liczby uczestników szkoleń określonych w umowie lub zmiany liczby uczestników w

poszczególnych grupach szkoleniowych,

b) zmiany ilości grup szkoleniowych,

c) zmiany harmonogramu, w tym liczby godzin świadczenia poszczególnych szkoleń, pod warunkiem

zrealizowania pełnego zakresu danego szkolenia.

3) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/p...

5 z 9 2019-11-25, 14:32



składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

e) zakresu zamówienia, w tym zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników szkoleń określonych w

umowie lub zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin świadczenia usługi z przyczyn nieleżących po

stronie Wykonawcy.

4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub

wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie

samodzielnie,

5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia

zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych

warunków jako podwykonawca pierwotny,

6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, pod

warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

7) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

8) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami

stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych

rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa,

9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń
lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim

będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub

faktycznego,

10) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego

wynagrodzenia ani jego części.

Zamawiający rozumie przez określenie ,siła wyższa” - wystąpienie zdarzenia o charakterze

nadzwyczajnym, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań
umownych w całości lub części, w szczególności:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub

embarga;

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz

innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami

obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem

nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu (ZAŁĄCZNIK Nr 3).

2) Wykaz osób (ZAŁĄCZNIK Nr 4), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, również w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

a) W przypadku wątpliwości co do treści Wykazu osób Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania
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Wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wymienione w Wykazie

osób kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego.

b) Z Wykazu osób oraz dokumentów dołączonych do niego winno wynikać wprost i jednoznacznie

spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 3 Ogłoszenia.

3) Wykaz usług wykonanych (ZAŁĄCZNIK Nr 5), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- dotyczy części I zamówienia.

a) Do Wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia do ww Wykazu usług

dowodów potwierdzających, czy wymienione usługi są wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego usługi były wykonywane (wykonane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Z Wykazu usług oraz dokumentów dołączonych do niego winno wynikać wprost i jednoznacznie

spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 3 Ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapisami ust. 8 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne:

1) Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie I części zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca

najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) Cena oferty(brutto)–XC 60%

• Cena oferty z podatkiem VAT za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny się składać
wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.
• Ocena punktowa w kryterium Cena oferty dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej

przez Wykonawcę w Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 2) i przeliczona według wzoru opisanego w

tabeli.

b) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 1 - XDO1 15%

• Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję lektora

/prowadzącego szkolenie posiadającą doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych, w

wymiarze większym od wymaganego w ust. 3 pkt. 2) b),

tj. większym niż 3 lata otrzyma dodatkowe punkty.

• Doświadczenie w kryterium dotyczy jednej z osób wskazanych w Wykazie osób (ZAŁĄCZNIK Nr 4),

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia nabytego przez wszystkie osoby wskazane w

Wykazie osób, w przypadku gdy Wykonawca wskazuje w Wykazie osób więcej niż jedną osobę.
• Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu

oferty oraz treści Wykazu osób (ZAŁĄCZNIK Nr 1 i Nr 4) zgodnie z tabelą.
c) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 2 - XDO2 10%

• Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję lektora

/prowadzącego szkolenie posiadającą doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych w

ust. 3 pkt. 2) b) w odniesieniu do jak największej liczby szkolonych osób otrzyma dodatkowe punkty.

• Doświadczenie w kryterium dotyczy jednej z osób wskazanych w Wykazie osób (ZAŁĄCZNIK Nr 4),

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia nabytego przez wszystkie osoby wskazane w

Wykazie osób, w przypadku gdy Wykonawca wskazuje w Wykazie osób więcej niż jedną osobę.
• Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu

oferty oraz treści Wykazu osób (ZAŁĄCZNIK Nr 1 i Nr 4) zgodnie z tabelą.
d) Dostęp do platformy e-learningowej – XP 15%
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• Wykonawca, który zaoferuje w ramach realizacji zamówienia, wliczony w cenę, dostęp do platformy

e-learningowej dla każdego uczestnika szkolenia otrzyma dodatkowe punkty.

- platforma e-learningowa stanowić będzie narzędzie uzupełniające kurs języka angielskiego,

- musi być dostosowana do wszystkich poziomów znajomości języka określonych w OPZ,

- musi zawierać różnorodne zadania językowe podzielone na różne kategorie tematyczne, w tym m.in.

interaktywne ćwiczenia (gramatyczne, leksykalne, idiomy, kolokacje językowe, czytanie, słuchanie,

wymowę poszczególnych słów) gry językowe, materiały multimedialne.

- dostęp do platformy będzie nielimitowany w okresie realizacji zamówienia- 24 godziny na dobę.
• Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu

oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 1) zgodnie z tabelą.

2) Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie II, III, IV części zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca

najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) Cena oferty(brutto)–XC

• Cena oferty z podatkiem VAT za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny się składać
wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.
• Ocena punktowa w kryterium Cena oferty dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej

przez Wykonawcę w Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 1) i przeliczona według wzoru opisanego w

tabeli.

b) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 1 - XDO1 15%

• Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję lektora

/prowadzącego szkolenie posiadającą doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych, w

wymiarze większym od wymaganego w ust. 3 pkt. 2) b),

tj. większym niż 3 lata otrzyma dodatkowe punkty.

• Doświadczenie w kryterium dotyczy jednej z osób wskazanych w Wykazie osób (ZAŁĄCZNIK Nr 4),

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia nabytego przez wszystkie osoby wskazane w

Wykazie osób, w przypadku gdy Wykonawca wskazuje w Wykazie osób więcej niż jedną osobę.
• Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu

oferty oraz treści Wykazu osób (ZAŁĄCZNIK Nr 1 i Nr 4) zgodnie z tabelą.
c) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 2 - XDO2 25%

• Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję lektora

/prowadzącego szkolenie posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z
zakresu specjalistycznego języka angielskiego określonego dla danej części zamówienia w ust. 3 pkt. 2)

b) w odniesieniu do jak największej liczby szkolonych osób otrzyma dodatkowe punkty.

• Doświadczenie w kryterium dotyczy jednej z osób wskazanych w Wykazie osób (ZAŁĄCZNIK Nr 4),

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia nabytego przez wszystkie osoby wskazane w

Wykazie osób, w przypadku gdy Wykonawca wskazuje w Wykazie osób więcej niż jedną osobę.
• Ocena punktowa w kryterium dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu

oferty oraz treści Wykazu osób (ZAŁĄCZNIK Nr 1 i Nr 4) zgodnie z tabelą.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art. 24 ust. 1 ustawy PZP

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU

Adres
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Wojska Polskiego 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

48556290505

Fax

48556290510

NIP

5782490793

Tytuł projektu

PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z091/17-00
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