Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2019
Zamawiający: Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Przedmiot zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej
Szkoły Medycznej w Katowicach w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program
rozwoju SWSM w Katowicach” w roku akademickim 2018/2019.
Źródło finansowania: Działanie realizowane i finansowane w ramach projektu „Wiedza, edukacja
zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą
konkurencyjności, opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”, z uwzględnieniem następujących zasad:
- zasady zachowania uczciwej konkurencji,
- zasady równego traktowania Wykonawców,
- zasad przejrzystości.
A. ZAMAWIAJĄCY
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
NIP: 6342683666
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów Śląskiej
Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w ramach Projektu „Wiedza, edukacja zintegrowany
program rozwoju SWSM w Katowicach”, w roku akademickim 2018/2019 r.
Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
C. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p.
1

Tytuł warsztatu
Psychodietetyka - wzmacnianie i wzbudzanie
motywacji pacjenta w leczeniu żywieniowym

Rodzaj zajęd
Warsztaty

Łączna liczba godzin
dydaktycznych
80 tj. 2 grupy po 40
godzin
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Zajęcia będą się odbywad w miesiącach II 2019 r. - VI 2019 r., przy czym szczegółowy termin realizacji
zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
podpisania umowy w przypadku braku porozumienia z Wykonawcą w zakresie szczegółowych
terminów prowadzenia zajęd. Szacunkowa liczba osób w grupie wyniesie od 6 do 10.
Zamawiający zapewni nieodpłatnie sale dydaktyczne do prowadzenia zajęd. Zajęcia będą odbywały
się w Katowicach w salach wskazanych przez Wykonawcę.
Za przedmiot zamówienia Wykonawca uznaje przeprowadzenie warsztatu określonego w tabeli
przedstawionej w części C. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z:
a) Przygotowaniem sylabusa do zajęd.
b) Opracowaniem materiałów w formie elektronicznej (np. prezentacja w programie
PowerPoint, dwiczenia itd.)
c) Monitorowaniem frekwencji uczestników warsztatu (monitorowanie obecności uczestników
na podstawie list obecności, obowiązek zgłaszania nieobecnych osób Zamawiającemu nie
później niż 1 dzieo po zajęciach, w których nastąpiła nieobecnośd).
d) Sprawdzeniem poziomu kompetencji uczestników na pierwszych i ostatnich zajęciach
e) Przygotowaniem oraz przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego w ostatnim dniu
warsztatu
f) Prowadzenie dokumentacji zajęd (dziennik zajęd) oraz dostarczenie dokumentacji
Zamawiającemu najpóźniej do 5 dni roboczych od zakooczenia realizacji przedmiotu
zamówienia.

D. DODATKOWE INFORMACJE dotyczące wykonania zamówienia
1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowad się z Zamawiającym w terminie 4 dni
roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich
kwestii koniecznych do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w
przypadku gdy postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą przeprowadzenie wyboru
Wykonawcy.
3. Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia jest współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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4. Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany osób dedykowanych do realizacji zamówienia, na etapie
realizacji umowy, o ile Wykonawca przedstawi osoby, które spełniają wymogi określone w zapytaniu
ofertowym i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwośd przesunięcia terminu realizacji
zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega możliwośd do unieważnienia zamówienia, jeżeli cena zaproponowana przez
Wykonawcę będzie wyższa niż kwota przewidziana w budżecie projektu oraz jeżeli w wyniku
negocjacji Zamawiający i Wykonawca nie dojdą do porozumienia.
7. W ramach składania wniosku o płatnośd oferty mogą zostad przekazane w celu weryfikacji do
właściwej instytucji publicznej.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wprowadzenia kar umownych w uzasadnionych
przypadkach.
9. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

E. MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
2. Termin realizacji zamówienia:
Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym z Wykonawcą harmonogramem w miesiącach
II 2019 r. - VI 2019 r.
F. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegad się osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa
handlowego, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek
cywilnych, spełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponowad co najmniej 1 osobą,
która:
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1. Posiada wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie.
2. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęd z zakresu Psychodietetyki,
opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 2
3. Zamawiający nie może udzielid zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo.
4. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
G. WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU
Brak złożenia niżej wymienionych załączników oraz dokumentów skutkował będzie odrzuceniem
oferty. Lista dokumentów/oświadczeo wymaganych od Wykonawcy:
1.Załącznik nr 1 –Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – CV osób wskazanych przez Wykonawcę do przeprowadzenia zajęd;
3.Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych i osobowych Wykonawcy
z Zamawiającym;
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna dla umów zleceo, umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych
6. Załącznik nr 6 - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy).
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H. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna byd przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Ofertę należy złożyd na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną częśd i nie mogą zostad zmienione.
3. Treśd oferty musi odpowiadad treści zapytania ofertowego.
4. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treśd wszystkich
załączników.
5. Oferta powinna byd sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna
byd przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
6. Ofertę należy sporządzid w języku polskim.
7. Oferta musi byd podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty wraz z
załącznikami powinny byd ponumerowane.
8. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna byd parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisania oferty.
9. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
10. Oferta zawiera cenę za przeprowadzenie 80 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna – 45
minut) warsztatów oznaczonych w punkcie C zapytania ofertowego, stanowiącego opis przedmiotu
zamówienia wyrażoną w polskich złotych.
11. Cena musi zawierad wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia, a w
szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów
zarówno przez składającego ofertę, jak i Zamawiającego (tj. płaca pracownika brutto oraz narzuty na
wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
12. Wykonawca zobowiązany jest podad ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Wykonawcy będący przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zobowiązani są
dołączyd do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
14. Wykonawca dołączy do oferty pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisania oferty,
jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
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15. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zamkniętych
opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowao na adres
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
Powinna byd opatrzona dopiskiem:
Oferta na prowadzenie zajęd: „Psychodietetyka - wzmacnianie i wzbudzanie motywacji pacjenta w
leczeniu żywieniowym”.
NIE OTWIERAD DO DNIA 21.02.2019 r.
16. Wykonawca ma prawo zastrzec poufnośd informacji stanowiących tajemnicę jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyd w sposób wyraźnie określający
wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone
informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oświadcza, iż jest administratorem danych
osobowych zawartych w ofercie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 w/w rozporządzenia.
Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, w szczególności wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji
projektu.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia wyznaczonego jako ostateczny termin
złożenia ofert.
I. OTWARCIE OFERT. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią
Zapytania ofertowego.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treśd nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- zostanie złożona po terminie,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna zgodnie z punktem G Zapytania ofertowego – Wykaz oświadczeo lub
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu (np. brak załączników, brak podpisów
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na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach, brak wymaganych dodatkowych
dokumentów),
- koperta z ofertą na skutek nieoznaczenia jej w sposób wskazany w punkcie H zapytania – Sposób
przygotowania oferty, zostanie otwarta przed datą otwarcia ofert przez Komisję Zamawiającego
powołaną do weryfikacji i oceny ofert.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądad od Wykonawców wyjaśnieo oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
3. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę
wpisaną słownie.
4.Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnieo lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnieo wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe
lub niemożliwe do udokumentowania.
6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę
punktów.
7. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższad
zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą.
8. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych miejsc z listy
rankingowej.
9. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że
złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, do złożenia
ofert dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegad będzie na przedstawieniu nowej propozycji
cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec
zmianie.
10. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia,
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.
J. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem:
„spełnia” lub „nie spełnia’, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto – waga 100%
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Ocenie podlega cena brutto za przeprowadzenie 80 godzin dydaktycznych zajęd (1 godzina
dydaktyczna - 45 min).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o
kryterium:
Cena usługi brutto za 80 godzin dydaktycznych zajęd – max 100 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena-100pkt
Ilośd punktów = (cena najniższa *100) / cena oferowana
W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyd należy wszystkie koszty związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem zajęd.
K. Dodatkowe informacje
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
2. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, które nie
zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne,
handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do
wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie
mogą byd ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą byd wykorzystane wyłącznie w celu
przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, który powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania ( w szczególności w celu wyboru oferty i ogłoszenia
wyników oraz realizacji projektu) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych zawartych w
ofercie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia
2016r. oraz spełnia warunki , o których mowa w art. 6 ust.1 w/w rozporządzenia.
L. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferta powinna byd złożona na adres:
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
(dziekanat pokój 237 wysoki parter)
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Oferty można składad do dnia 20.02.2019 r., liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
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2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
A.SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba uprawniona do komunikowania się z oferentami: Aleksandra Płonka, tel. 32 2073100,
adres mail projektyue@swsm.pl
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