Warszawa, dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: 16/IWB/ZK

Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej

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
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatwierdziła:

Hanna Polakowska-Szulawska
Kierowniczka projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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 tys. 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
14 000 EUR netto (słownie: czternaście tysięcy euro netto).

w

złotych

4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków asystenta dydaktycznego osoby
niepełnosprawnej tj.:
Udzielanie doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/studentka nie
będzie w stanie wykonać samodzielnie podczas zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów
np. pomoc przy dokonywaniu formalności w dziekanacie, rektoracie, podczas konsultacji
z wykładowcami, promotorem, w bibliotece, wsparcie przy sporządzaniu notatek lub inny
rodzaj wsparcia zgłoszony przez niepełnosprawnego studenta.
Dodatkowo oczekujemy:
1) współpracy z kadrą realizującą projekt,
2) rzetelnego prowadzenia dokumentacji projektowej,
3) stosowania zasad ochrony danych osobowych,
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Szczegółowy harmonogram pracy zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą
na podstawie zgłoszonego przez studentów i studentki zapotrzebowania.
Usługi zostaną wykonane na przestrzeni od 18.12.2014 – 31.12.2015 r.
Przewidywani uczestnicy i uczestniczki objęci wsparciem:
Uczestnicy/uczestniczki projektu „Informatycy w biznesie – program rozwoju
uczelni WSTI” – niepełnosprawni studenci i studentki Wyższej Szkoły Technologii
Informatycznych.
III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od 18.12.2014 – 31.12.2015 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy
zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5) jest osobą pełnoletnią
6) posiada wykształcenie minimum średnie
7) jest dyspozycyjny/na
8) posiada wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz kulturę osobistą
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o
oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1. Załącznik nr 2 – z podaniem stawki brutto brutto za godzinę asystowania osobie
niepełnosprawnej (60 min.)
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2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik
nr 3 do Zapytania;
3. Załącznik nr 4 – wypełniony zgodnie z pkt. XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
4. Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem – poprawnie
wypełniony i podpisany
5. CV potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi (proszę podać szacunkową liczbę przepracowanych godzin z
osobami niepełnosprawnymi w poszczególnych miejscach pracy w CV) zawierające
klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr
101, poz. 926 z póź. zmianami)”;
6. Wszelkie posiadane certyfikaty czy zaświadczenia o odbytych szkoleniach, które
potwierdziłyby kwalifikacje Wykonawcy do pracy w charakterze asystenta osoby
niepełnosprawnej.
Wszystkie ww. dokumenty należy przedstawić w formie oryginału, możliwe przesłanie skanu
drogą elektroniczną pod warunkiem doniesienia oryginałów w przypadku wyłonienia jako
Wykonawcy na drodze przeprowadzonej zasady konkurencyjności.
Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
Ofertę należy sporządzić czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk
komputerowy). Prosimy o uważne wypełnianie załączników oraz złożenie wszystkich
niezbędnych podpisów we wskazanych miejscach.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2
do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest wydruk komputerowy).
2) Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,
przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w
których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę.
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3) Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VI Zapytania.
4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie
przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
− pisemnie na adres:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
Dział Projektów Europejskich, pokój 219
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
z dopiskiem: „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI” 16/IWB/ZK
− drogą elektroniczną na adres: informatycy@vizja.net
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem
referencyjnym sprawy tj. 16/IWB/ZK
IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem
upoważniona jest: Agnieszka Brzostek, e-mail: brzostek@vizja.pl
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy:
1) przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Dział Projektów Europejskich, pok. 219
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa z dopiskiem 16/IWB/ZK lub Agnieszka Brzostek
2) składać w zamkniętej kopercie opisanej numerem referencyjnym sprawy tj.
16/IWB/ZK w Dziale Projektów Europejskich Wyższej Szkoły Technologii
Informatycznych (pokój 219) przy ul. Pawiej 55 w Warszawie od poniedziałku do
piątku w godz. 09:00-17:00
3) przesłać drogą elektroniczną na adres: brzostek@vizja.pl z nr referencyjnym sprawy
(tj. 16/IWB/ZK) w tytule wiadomości
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do dnia 12.12.2014, godz. 16:00 (liczy się data wpływu oferty).
Wybór ofert odbędzie się w dn. 15.12.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Jeśli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą określi cenę przedmiotu
zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto za 60 minut usługi
z wyszczególnieniem ceny netto oraz podatku VAT.
2) Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną w kolumnie „Wartość brutto” należy podać
stawkę brutto brutto czyli całkowity koszt jaki poniesie Zleceniodawca za 60 minut
świadczonej przez Wykonawcę usługi (wraz z wszystkimi składkami)
3) W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji
zamówienia.
4) Ceny należy podać w polskich złotych.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆPROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru asystenta dydaktycznego osoby
niepełnosprawnej:
1) Cena – 60%
2) Doświadczenie i poświadczone kompetencje Oferenta– 40%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz
uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami matematyki.
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XV. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM
Przy wyborze asystenta dydaktycznego maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów
wynosi 100 pkt.
CENA: najtańsza oferta (cena brutto) otrzymuje 60 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej,
wg wzoru:
(najniższa cena/zaproponowana przez oferenta cena x 100 pkt x 60%)
DOŚWIADCZENIE OFERTA: o największym doświadczeniu w świadczeniu usług przedmiotu
zamówienia (według godzin) otrzymuje 40 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
(doświadczenie oferenta/największe doświadczenie x 100 pkt x 40%)
Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę godzin przepracowanych z osobami
niepełnosprawnymi wykazanych w CV Wykonawcy.
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji
i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający
poinformuje o terminie podpisania umowy.

Wykaz załączników do Zapytania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty;
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wzór kosztorysu
Załącznik nr 5– wzór oświadczenia o braku powiązań z Beneficjentem
Załącznik nr 6 – lista osób wykonujących czynności zw. z zasadą konkurencyjności
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Załącznik nr 1 do Zapytania 16/IWB/ZK
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest osobiste wykonanie usługi z zakresu świadczenia pomocy
w charakterze asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej w tym między innymi
pomoc:
1) w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy zajęciami,
2) w sporządzaniu notatek (w przypadku kiedy student nie jest w stanie wykonać ich
samodzielnie podczas wykładów i ćwiczeń),
3) w adaptacji materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z
głosowej na pisaną, z pisanej na głosową), jeżeli jest to konieczne ze względu na
charakter i rodzaj niepełnosprawności,
4) podczas korzystania z czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki
książek,
5) podczas załatwiania bieżących spraw związanych z procesem kształcenia (np. wizyty
w dziekanacie),
6) w innych przypadkach zgłoszonych przez studenta a wynikających z jego
uzasadnionych indywidualnych potrzeb związanych z procesem kształcenia.
Termin realizacji: 18.12.2014 – 31.12.2015 r.
Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych lub inne miejsce realizacji
działań w projekcie wyznaczone przez Zamawiającego
Czas trwania: liczba godzin uzależniona jest od zapotrzebowania zgłoszonego przez
Uczestników i Uczestniczki projektu.
Uczestnicy/czki projektu zgłaszają (drogą elektroniczną lub osobiście) chęć skorzystania
z pomocy asystenta dydaktycznego wraz z zaznaczeniem terminu i godzin wykonania.
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonym
dla Uczestników i Uczestniczek projektu wsparciem (poświadczenie wykonania usługi).
Warunki realizacji zamówienia:
Do składania ofert na stanowisko asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej
zapraszamy osoby, które:
⋅ Ukończyły 18 lat
⋅ Posiadają wykształcenie minimum średnie
⋅ Są dyspozycyjne
⋅ Posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
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⋅

Posiadają wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz kulturę osobistą

UWAGA: z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy zatrudnieni są w instytucjach
uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym
mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Załącznik nr 2 do Zapytania 16/IWB/ZK

OFERTA ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Nazwa i adres Wykonawcy:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tel.___________________ Fax:_____________ E-mail:______________________ REGON:
________________
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
Przystępując do prowadzonego przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych
postępowania o udzielenie zamówienia nr 16/IWB/ZK na asystenta dydaktycznego osoby
niepełnosprawnej oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
1) cena jednostkowa za godzinę pracy:
_____________ zł brutto/słownie ______________________________________________ /
w tym ________________________________ zł VAT (_______%VAT)
/słownie __________________________________________________________________ /
_____________ zł brutto/słownie
Oferta wraz z załącznikami została złożona na _________ stronach.
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tel. _________________________ fax. _________________________________
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ________________________
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________
5) _______________________________________________________
6) _______________________________________________________

Informacje dodatkowe:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Zapytania 16/IWB/ZK

OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi
polegającej na …………………………………………………………… (nr sprawy 16/IWB/ZK) oświadczam,
że:
a. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o
zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………………
(miejscowość, data)

…..……………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do Zapytania 16/IWB/ZK

KOSZTORYS
Usługi ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

Wypełnia Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą:

Elementy zamówienia

Cena
jednostkowa
netto

VAT w PLN

Wartość brutto

Wartość
brutto

Wartość brutto
brutto

Wypełnia Wykonawca będący osobą fizyczną:

Elementy zamówienia

Cena
jednostkowa
netto

Jeśli Wykonawca nie jest w stanie określić stawki brutto brutto proszę o podanie swojego statusu na rynku
pracy (przez podkreślenie właściwej odpowiedzi):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

jestem osobą zatrudnioną na umowę o pracę i osiągam miesięczny dochód powyżej 1680,00 zł brutto
jestem osobą zatrudnioną na umowę o pracę i osiągam miesięczny dochód poniżej 1680,00 zł brutto
jestem osobą, która ma podpisaną umowę cywilno-prawną i odprowadzam wszystkie składki
jestem osobą bezrobotną
jestem studentem
jestem emerytem/rencistą

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpisupoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do Zapytania 16/IWB/ZK

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENETEM

Niniejszym oświadczam, że jestem/nie jestem1 powiązany/a kapitałowo ani osobowo
z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych z siedzibą przy ul. Pawiej 55,
01-030 Warszawa, zw. dalej Beneficjentem, i osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Beneficjenta oraz osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
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.

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

1

…………………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Właściwe podkreślić
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Lista osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta oraz osób
wykonujących w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy:

1.
2.
3.
4.
5.

Zofia Baczyńska-Sielaczek
Agnieszka Brzostek
Aleksandra Głowacka
Sylwia Jabłońska-Kempny
Hanna Polakowska-Szulawska
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