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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM 

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W RAMACH 

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 5 kursów/szkoleń: 

Szkolenie I — Szkolenie użytkowników systemu obiegu dokumentów Edicta —8 osób 

Szkolenie II — Szkolenie z programu PUMA —6 osób 
Szkolenie III — Kurs koparko-ładowarką — ł osoba 
Szkolenie IV— Prawo jazdy kat. B — ł osoba 
Szkolenie V — Kurs palacza CO — 4 osoby 

1. Zakres rzeczowy świadczenia usługi został określony w szczegółowej charakterystyce przedmiotu 
zamówienia (Załacznik nr ł do zaproszenia) które stanowi integralną część Zaproszenia. 

2. Wykonawca składający ofertę cenową musi spełnić warunki podmiotowe które zostały opisane w 
Załączniku nr 1 do Zaproszenia. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
jest zobowiązany na dwa dni przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kserokopię 
dokumentów potwierdzających postawione wymagania poświadczone za zgodność z oryginałem 
wobec osób i bazy dydaktycznej, natomiast pozostałe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. 

3. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenia I-II w Smykowie, a III-V na terenie powiatu koneckiego 
lub kieleckiego. 

4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień umowy. 
6. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy w oparciu o n/w kryteria; 

6.1 Kryterium oceny ofert są: cena ofertowa 100%. 
Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru P1— 100 pkt.: 

Cmin 

Pi= 	 x 100 

Co 

gdzie: 

Pł  — uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1% 

Cmin — najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

Co — cena badanej oferty 
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6.2 Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą sumą pkt. 
6.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt 
stanowi 	załącznik 	do 	niniejszej 	specyfikacji. 
O terminie zawarcia umowy zostanie powiadomiony wykonawca, którego oferta otrzyma 
najwyższą ilość punktów. 

2. Ofertę cenową wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 29.09.201Sr. do godziny 12.00 w pokoju nr ł w siedzibie Urzedu Gminy Smyków. 
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: 
„USŁUGA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W RAMACH KRAJOWEGO 

FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)" 

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.09.2015r. przed godz.12.00 
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony 

pisemnie poprzez złożenie Zamówienia i podpisanie umowy. 
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Data i podpis kierownika 
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Załaczniki stanowiace integralna cześć Zaproszenia 

• Załącznik nr ł — Opis przedmiotu zamówienia 
• Załącznik nr 2 — Druk oferty cenowej 
• Załącznik nr 3 —Oświadczenia 
• Załącznik nr 4 — Projekty umowy 
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