Warszawa, dnia 28.08.2013 r.

Protokół z wyboru Wykonawcy
Nr sprawy: 2/IWB/ZK

Przedmiot:
Szkolenie „Zarzadzanie projektami informatycznymi zgodnie z metodyką
PRINCE2” zakończone certyfikowanym egzaminem PRINCE2Foundation.

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
Projekt: „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI”
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr:

UDA-POKL.04.03.00-00-085/12-00
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Zatwierdził/a:
Dagmara Folgart
Kierownik projektu

I. WPROWADZENIE
1) Do
postępowania
nie
stosuje
się
przepisów
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”
Zamówienie powyżej 14 tyś. EUR netto będzie udzielone zgodnie
z zasadą konkurencyjności i równego traktowania. Zapytanie wysłane jest
do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie
Zamawiającego www.vizja.net, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
2) Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności
i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
nr
umowy
o dofinansowanie realizacji projektu UDA-POKL.04.03.00-00-085/12-00.
3) Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość w złotych
14.000 EURO netto.
4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5) Niniejszy protokół został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego www.vizja.net oraz wysłany do Wykonawców, którzy
złożyli swoje oferty w terminie.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

III. Postępowanie według zasady konkurencyjności
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu Metodyki
Zarządzania
Projektami
PRINCE2
Foundation
zakończonej
egzaminem
certyfikacyjnym PRINCE2Foundation zostało opublikowane dnia 13.08.2011 r.
zostało
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
www.vizja.net,
umieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane do potencjalnych
Wykonawców droga elektroniczną:

Nazwa

Adres e-mail

CTS Customized Training Solustions

szkolenia@cts.com.pl

skills sp. z o.o.
PositivePro Sp. z o.o.

info@skills.pl
szkolenia@positivepro.pl

INPROGRESS Sp. z o.o.

biuro@inprogress.pl

CTPartners SA

ctpartners@ctpartners.pl

OMEC sp. z o.o.

warszawa@omec.pl

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz
Buzarewicz

szkolenia@akn.pl

III. OCENA OFERT
Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28.08.2013 r. o godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pawiej 55 w pokoju nr 219C w celu
oceny złożonych ofert przez Wykonawców.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Dagmara Folgart – kierownik projektu
2. Agnieszka Brzostek – asystent projektu
3. Zofia Baczyńska-Sielaczek – specjalista ds. rozliczeń
Komisja stwierdziła, że w terminie określonym w zapytaniu ofertowym
wpłynęły 2 (dwie) oferty:
1. Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz / Promiteus Sp. z o.o. Sp. K.
2. INPROGRESS Sp. z o.o.

I etap – weryfikacja spełnienia wymogów określonych w Zapytaniu

L.p.
1.

2.

Wymóg formalny
Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w
postępowaniu, stanowiący
Załącznik nr 3 do Zapytania
Aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności
gospodarczej.

Akademia Szybkiej
Nauki Tadeusz
Buzarewicz /
Promiteus Sp. z o.o.
Sp. K.

INPROGRESS Sp. z o.o

X

X

X

X

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Oświadczenie o braku powiązań
z Beneficjentem
Pełnomocnictwo do działania w
imieniu Wykonawcy, o ile prawo
do reprezentowania Wykonawcy
w powyższym zakresie nie
wynika
wprost z dokumentu
rejestrowego.
Oferta sporządzona wg
formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do
Zapytania, wypełniona
czytelnym pismem (wskazany
jest wydruk komputerowy) oraz
kosztorys stanowiący Załącznik
nr 4 do Zapytania.
Dokument potwierdzający
posiadaną akredytację na
prowadzenie szkoleń Prince2
Foundation – ATO (Accredited
Training Organization)
Propozycja programu szkolenia,
w tym opis metod, metodologii i
technik szkoleniowych
planowanych do wykorzystania
w szkoleniu
Opis proponowanych metod
prowadzenia szkolenia
uwzględniających potrzeby osób
niepełnosprawnych według
czterech grup: 1) osób
niesłyszących i słabosłyszących
2) osób z niepełnosprawnością
mowy 3) osób niewidomych i
słabowidzących 4) osób z
niepełnosprawnością ruchową.
Dokumenty potwierdzające
posiadany przez trenerów status
akredytowanego trenera
Propozycja listy trenerów
przewidzianych do realizacji
szkoleń
wraz z informacjami o ich:
a) CV
b) doświadczeniu, w
szczególności w okresie przed
wykonywaniem pracy trenera i
referencji w realizacji szkoleń
objętych zakresem zapytania
Propozycja realizacji szkoleń,
uwzględniająca między innymi
informacje o:
a)
materiałach
szkoleniowych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.

b)
narzędziach i pomocach
dedykowanych do prowadzenia
szkoleń przez oferenta
Lista wykonanych przez
Oferenta w okresie ostatniego
roku usług, tożsamych z
przedmiotem Zaproszenia, wraz
z listami referencyjnymi

X

X

Obie złożone oferty przechodzą do następnego etapu oceny.

II etap – ocena według kryteriów
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1) Cena – 50%
2) Doświadczenie Oferenta– minimum roczne - 10%
3) Zawartość merytoryczna – 40%
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów wynosi 100 pkt.
CENA: najtańsza oferta otrzymuje 50 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
(najniższa cena/zaproponowana przez oferenta cena x 100 pkt x 50 %)
DOŚWIADCZENIE OFERTA: o największym doświadczeniu otrzymuje 10 pkt, kolejne
proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
(doświadczenie oferenta/największe doświadczenie x 100 pkt x 10 %)
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

najlepsza

oferta

otrzymuje

40

pkt,

kolejne

(oceniana oferta/najlepsza oferta x 100 pkt x 40 %)
a) Program - 10% zgodność przedstawionej oferty z wymaganym zakresem
merytorycznym oraz brak elementów zbędnych, z punktu widzenia potrzeb
określonych w Zapytaniu;
b) Metody szkoleniowe – 20%, w tym:
* adekwatność metod szkoleniowych do potrzeb zawartych w zapytaniu (w
szczególności osób niepełnosprawnych): 10%;
* w zależności od specyfiki szkolenia: metody aktywizujące grupę i pozwalające
na praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności: 10% ;
c) Doświadczenie kadry trenerskiej – 10% doświadczenia zawodowe lub łączna liczba
godzin szkoleniowych zrealizowanych w ramach przedmiotowego zakresu
tematycznego.

L.p.

Wymóg formalny

1.

2.

Cena

Doświadczenie oferenta

Program

3.

Zawartość
merytoryczna

Metody
szkoleniowe

adekwatność
metod
szkoleniowych
do
potrzeb
zawartych
w
zapytaniu
(w szczególności osób
niepełnosprawnych)
w zależności od specyfiki
szkolenia:
metody
aktywizujące
grupę
i
pozwalające
na
praktyczne przećwiczenie
nowych umiejętności:

Doświadczenie kadry trenerskiej

SUMA PUNKTÓW:

Akademia
Szybkiej Nauki
Tadeusz
Buzarewicz /
Promiteus Sp.
z o.o. Sp. K.

INPROGRESS
Sp. z o.o

UZASADNIENIE/UWAGI

50 pkt.

29975
(zł)/37250
(zł) * 100
(pkt.) * 0,5
=
40,23 pkt.

Oferta złożona przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz
Buzerewicz / Promiteus Sp. z o.o. nie zawiera informacji na
temat kosztów poszczególnych części zamówienia.

4 pozycje/7
pozycji * 100
(pkt.) * 0,1 =
5,71 pkt.
9/10 * 100
pkt * 0,1 =
9 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

Oferta złożona przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz
Buzerewicz / Promiteus Sp. z o.o. nie zawiera informacji na
temat czasu przewidzianego na poszczególne części szkolenia
(-1 pkt.)

7/10 * 100
pkt. * 0,1 =
7 pkt.

10 pkt.

Metody szkoleniowe przewidziane dla osób niepełnosprawnych
nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom tych osób (- 3 pkt.)

10 pkt.

10 pkt.

Obie oferty zakładają odpowiednie metody aktywizujące oraz
metody pozwalające na praktyczne przećwiczenie nowych
umiejętności.

7,5 pkt.

10 pkt.

Niedostateczne udokumentowanie przez Akademię Szybkiej
Nauki Tadeusz Buzerewicz / Promiteus Sp. z o.o. doświadczenia
trenerów w zakresie PRINCE2. (-2,5 pkt.)
Trenerzy zaproponowani w ofercie INPROGRESS Sp. z o.o.
posiadają większe doświadczenie zawodowe w sferze IT.

89,21
punktów

90,23
punktów

Na podstawienie §4 pkt. 12 Regulaminu udzielania zamówień o wartości
powyżej 14 000 EURO netto dokonano oceny ofert i wybrano Wykonawcę:

INPROGRESS Sp. z o.o., która otrzymała największą liczbę punktów (90,23 / 100).

Podpisy członków Komisji
Dagmara Folgart

Agnieszka Brzostek

Zofia Baczyńska-Sielaczek

___________
Warszawa, 28.08.2013

___________
Warszawa, 28.08.2013

___________
Warszawa, 28.08.2013

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

ul. Pawia 55, pok. 219 C, 01-030 Warszawa
T. 22 536 54 66, informatycy@vizja.net
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

