Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

15.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach projektu pt.: „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy
GWSH w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej
w zakresie realizacji zamówienia obejmującego realizację warsztatów praktycznych z zakresu
obsługi oprogramowania typu GIS

I Opis przedmiotu zamówienia:
kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Realizacja warsztatów praktycznych z zakresu obsługi oprogramowania typu GIS w oparciu
o bazę techniczną Zamawiającego (pracownia komputerowa wyposażona w 20 stanowisk
komputerowych, z zainstalowanym oprogramowaniem ArcGIS oraz MapINFO Professional ).
Warsztaty odbędą się dla 3 grup, średnio 20 osobowych, w terminach zaplanowanych na:
GRUPA I:
12.09.2015 r. w godzinach 8:00-16:30 (10 godzin lekcyjnych)
13.09.2015 r. w godzinach 8:00-16:30 (10 godzin lekcyjnych)
GRUPA II:
19.09.2015 r. w godzinach 8:00-16:30 (10 godzin lekcyjnych)
20.09.2015 r. w godzinach 8:00-16:30 (10 godzin lekcyjnych)
GRUPA III:
26.09.2015 r. w godzinach 8:00-16:30 (10 godzin lekcyjnych)
27.09.2015 r. w godzinach 8:00-16:30 (10 godzin lekcyjnych)
UWAGA – ilość grup
zamawiającego.

może ulec zmniejszeniu

w sytuacjach niezależnych od

Program warsztatów powinien zawierać elementy ćwiczeń praktycznych w oparciu o dane
pomiarowe zebrane przez Studentów podczas warsztatów praktycznych z zakresu geodezji
(dane z urządzeń GPS Leica GNSS, Tachimetr Leica TS02, dzienniki pomiarów
niwelacyjnych i pomiarów sporządzonych metodą ortogonalną). Warsztaty z zakresu geodezji
realizowane były w Szczyrku, dokładne dane pomiarowe zostaną udostępnione na życzenie
oferenta.
W programie warsztatów muszą znaleźć się elementy zastosowań GIS na różnych etapach
procesu
planistycznego
(waloryzacja
środowiska
przyrodniczego,
opracowanie
ekofizjograficzne,
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego,
prognoza
oddziaływania m.p.z.p. na środowisko). Uczestnicy zajęć powinni również nabyć
umiejętności korzystania z różnych baz danych przestrzennych oraz ich tworzenia, a także

tworzenia obrazów kartograficznych w oparciu o analizę danych przestrzennych oraz
obrazów rastrowych.
Program warsztatów powinien umożliwiać indywidualizację zadań dla poszczególnych
uczestników, a także umożliwiać bieżące dostosowanie treści do ich umiejętności i potrzeb.
II Dodatkowe informacje:
1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą
odpowiadającą niniejszemu zapytaniu, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, lub osoby fizyczne
dysponujące odpowiednim doświadczeniem zawodowym umożliwiającym realizację
zamówienia.
2. Przez doświadczenie zawodowe rozumiemy:
• Wykonawca
powinien
posiadać
wykształcenie
co
najmniej
wyższe
oraz
udokumentowane przygotowanie pedagogiczne,
• Wykonawca powinien wykazać się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu
zajęć dydaktycznych ze studentami (wykładów i ćwiczeń z zakresu GIS i jego
zastosowań w gospodarowaniu przestrzenią),
3. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
4. Oferty: niekompletne, złożone po terminie bądź przygotowane w inny sposób niż zostało
to opisane w zapytaniu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy i zostaną
odrzucone.
5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, o czym
poinformuje potencjalnych Wykonawców.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zgodnie z Art. 70 par 1 k.c. umowę poczytuje się
za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej
przyjęciu przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania
przyczyny.

III Wykluczenia z udziału w postępowaniu
1.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotem powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w ważnym 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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca podpisuje oświadczenie o
braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące integralną
część oferty
2.

O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest
prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który
pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa
polskiego. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do zweryfikowanie podanych a arkuszu ofertowym danych min poprzez
porównanie ich z danymi zawartymi w rejestrach CEDIG i EKRS.
IV Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe bezpośredniego wykonawcy
zamówienia, tj. życiorys zawodowy, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa,
certyfikaty, zaświadczenia itp.
3. W łącznej cenie brutto wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie
przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia wraz z kosztami dostawy usługi i
innymi kosztami, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zwiększeniu.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany
pieczątkami firmowymi.

V Kryteria oceny oferty:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena brutto oferty za wykonanie
przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie nr I zapytania ofertowego. Wybrana
zostanie oferta zawierająca najniższą cenę.
2. W przypadku, gdy najniższą cenę zawierać będą przynajmniej dwie oferty, Zamawiający
zaproponuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty z najniższa ceną, możliwość złożenia
ofert dodatkowych w terminie dwóch dni. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen
wyższych niż oferta pierwotna.
3. W przypadku, gdy wszystkie podlegające ocenie oferty będą wyższe niż kwota jaką
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający
może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę
lub powtórzyć procedurę zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Oferty należy przesyłać na Arkuszu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

VI Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty można składać:
• pocztą tradycyjną na adres: 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3,
z dopiskiem „Warsztaty - GIS – oferta”,
• osobiście w pok. A 212 w godzinach 8:00 – 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Warsztaty – GIS – oferta”
2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2015 r.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego odbędzie się w dniu 30.07.2015 r.
Protokół z postępowania zostanie zamieszczony na stronie www.gwsh.pl/projekty
3. Wszelkie pytania można zgłaszać:
• Anna Ciołek anna.ciolek@gwsh.pl 32 35 70 634
• Andrzej Markowicz andrzej.markowicz@gwsh.pl 32 35 70 634
Załączniki:
1. Arkusz ofertowy.
2. Wzór umowy.

