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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr 

RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli 

poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy 

Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020,  oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 

Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza 

do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Programowanie sterowników 

PLC” dla 20 uczestników. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu (szkolenia) w zakresie programowania i 

obsługi sterowników programowalnych PLC (Programable Logic Controler). 

Wymagania dotyczące usługi 

Szkolenie ma obejmowad co najmniej następujący zakres tematyczny: 

1. Wprowadzenie do sterowników programowalnych: 

- podstawowe definicje 

- zasada działania sterownika PLC 

- przegląd typów sterowników 

- przetwarzanie sygnałów 

- logika binarna 

- zastosowania sterowników programowalnych 

2. Konfiguracja sterowników i ich podłączanie 

- zasilanie sterowników 

- moduły CPU 

- moduły we/wy cyfrowe i analogowe 

- inne moduły rozszerzeo 

- panele operatorskie  

- komunikacja sieciowa 

- systemy sterowania 

- dwiczenia praktyczne 
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3.Oprogramowanie wg obowiązujących norm 

- narzędzia programistyczne 

- organizacja programu 

- konfiguracja parametrów 

- tworzenie zmiennych 

- języki programowania (IL, STL, LAD, FBD i inne) 

- bloki funkcyjne min.: timery, liczniki, komparatory, matematyczne, logiczne, przerzutniki, detekcja 

zbocza, podprogramy, skoki, pętle 

- symulatory programu 

- dwiczenia praktyczne 

4. Programowanie w języku LAD (język drabinkowy) 

- edytor schematu drabinkowego 

- zasady tworzenia logiki drabinkowej  

- analogia do struktury obwodu stykowo-przekaźnikowego 

- tworzenie funkcji logicznych 

- obsługa bloków funkcyjnych 

- dwiczenia praktyczne 

5. Obsługa sterownika PLC 

- wgrywanie/ściąganie programu do/ze sterownika PLC 

- diagnostyka błędów 

- komunikacja ze sterownikiem 

- obsługa układu RUN/STOP 

- dwiczenia praktyczne 

6. Dwiczenia praktyczne – projekty układów sterowania ze sterownikami PLC (do zrealizowania min 4 

projekty praktyczne), przykładowo: 

- sterowanie sygnalizacją świetlną 

- sterowanie windą 

- sterowanie prasą, wytłaczarką lub inną maszyną w procesie obróbki metali 
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- centralka alarmowa 

Szkolenie ma odbywad się przy użyciu rzeczywistych sterowników PLC wyposażonych w 

stosowne i niezbędne do zrealizowania programu kursu moduły zasilania, rozszerzeo, symulatory 

układów we/wy  (przyciski, przełączniki, lampki) oraz komputery z zainstalowanym 

oprogramowaniem. Szkolenie ma zakooczyd się egzaminem praktycznym, po którym zostanie wydany 

imienny certyfikat lub zaświadczenie o ukooczeniu szkolenia dla każdego uczestnika. 

 

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia 

1. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzid wyłącznie wykładowcy i instruktorzy posiadający stosowne 

uprawnienia do prowadzenia szkoleo danego typu, o ile są wymagane odrębnymi przepisami i 

posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia. 

2. Zajęcia teoretyczne będą odbywad się od poniedziałku do piątku  po zakooczeniu zajęd 

dydaktycznych przez uczniów w szkołach oraz ewentualnie w soboty miedzy godz. 8.00 a 16.00.  

3. Szkolenie ma odbywad się w siedzibie zamawiającego, tj. Zespole Szkół ul. Szkolna 20a , 32-410, 

Dobczyce na podstawie odrębnej umowy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne 

przeprowadzenie szkolenia.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnid wszystkie materiały szkoleniowe niezbędne do 

przeprowadzenia zajęd. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia (m.in. harmonogramu i 

dziennika szkolenia, oświadczeo uczestników dot. otrzymanych materiałów szkoleniowych, list 

obecności, rejestru wydanych zaświadczeo lub innych dokumentów potwierdzających ukooczenie 

szkolenia, inne dokumenty – jeżeli są niezbędne do właściwego potwierdzenia udzielonego wsparcia). 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji obecności uczestników na szkoleniu oraz 

informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilośd nieobecności 

uczestników na zajęciach (max. 25%), rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach 

zgłaszanych przez uczestników podczas szkolenia. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany poinformowad uczestników szkolenia o współfinansowaniu 

szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznakowad miejsce prowadzenia 

zajęd  i materiały szkoleniowe właściwymi logotypami i plakatami  programu otrzymanymi od 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia 

w ramach projektu w sposób zapewniający dostępnośd, poufnośd i bezpieczeostwo i ochrony danych 
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osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm). 

III. NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEO 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Planowany termin realizacji usługi: 1 października  2017 r. – 31 grudnia 2017 r. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postępowaniu mogą wziąd udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. Prowadzą działalnośd gospodarczą w zakresie szkoleo. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Zatrudniają pracowników/instruktorów prowadzących  szkolenie, łącznie z osobami na zastępstwo, 

na podstawie umowy o pracę. 

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy z wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe. 

1.1 Każdy Wykonawca może złożyd jedną ofertę. 

1.2 Oferta musi byd podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązao przez 

Wykonawcę. 
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1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Forma oferty: 

2.1 Ofertę należy złożyd w języku polskim w formie pisemnej. 

2.2 Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie. Zaleca się opisad kopertę podając, dane 

Zamawiającego i tytuł szkolenia, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz 

dane Wykonawcy składającego ofertę (nazwa i adres). 

2.3 Oferta musi byd jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

3. Zawartośd oferty. 

3.1 Treśd Oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią Zapytania Ofertowego zawierające 

w swojej treści sposób realizacji zamówienia jak też zakres zobowiązania Wykonawcy oraz 

oświadczenia i dokumenty niezbędne do badania i oceny ofert. 

3.2 Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyd podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są 

znani na etapie składania ofert. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyd w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera, ul. Szkolna 20a, 32-410, Dobczyce, w 

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11 września 2017 r. do godz. 12.00. 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cenę oferty należy wyliczyd następująco: 

Cena jednostkowa za uczestnika ( z podatkiem VAT) X 20 

2. Wykonawca musi uwzględnid w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania i ukooczenia zamówienia w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkie koszty stałe, zysk, 

koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 

przepisów. 

3. Cena powinna więc zawierad co najmniej koszt zapewnienia trenerów, wynajęcia sal 

szkoleniowych, innych kosztów logistycznych, koszt materiałów szkoleniowych, 

4. Cenę oferty należy podawad w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający prowadzi postępowanie w procedurze odwróconej, tzn. zamawiający w pierwszej 

kolejności oceni oferty i dopiero wówczas zbada sytuację podmiotową, tzn. czy wykonawca – ale 

tylko ten, który złożył ofertę ocenioną najwyżej – spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu. 

IX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 
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Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – P(C) – waga 80%, 

2) Doświadczenie w zakresie realizacji szkoleo – waga 20% 

3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C). 

Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 80 pkt – zostaną obliczone w następujący 

sposób: 

Pi (C) =   X 80 

gdzie: 

Pi(C)  -         ilośd punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 

C of, min -  najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych 

                     i nieodrzuconych ofert; 

C of, bad  - cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 

4. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie w zakresie realizacji szkoleo” – P(O) – maksymalnie 20 pkt 

– będą przyznane za doświadczenie instytucji szkoleniowej w prowadzeniu szkoleo w zakresie PLC w 

ostatnich trzech latach : 

Punktacja: 

0 pkt – wykonawca posiada doświadczenie w realizacji od 1 do 4 szkoleo w ciągu ostatnich 3 lat 

10 pkt – wykonawca posiada doświadczenie w realizacji od 5 do 9 szkoleo w ciągu ostatnich 3 lat 

20 pkt – wykonawca posiada doświadczenie w realizacji powyżej 10 szkoleo w ciągu ostatnich 3 lat 

UWAGA_1: Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało jakie doświadczenie posiada 

wykonawca to oferta zostanie odrzucona. 

UWAGA_2: Jeżeli wykonawca nie posiada doświadczenia w realizacji szkoleo z zakresu PLC jego 

oferta zostanie odrzucona. 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
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1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego 

celem podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty 

potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu 

Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z 

rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

XI. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktury – obejmującej łączny koszt realizacji usługi 

szkoleniowej, po weryfikacji i zaakceptowaniu wymaganej dokumentacji przez Zamawiającego. 

2. Płatności dokonywane będą do 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek Wykonawcy, 

jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego środków z kolejnych transz 

przewidzianych w ramach rozliczeo Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą. 

XII. OSOBA DO KONTAKTU 

Maciej Machnicki  

tel. 535 621 555 

zs@dobczyce.edu.pl 

XIII – ZAŁĄCZNIKI 

1. Przykładowy formularz oferty wykonawcy – załącznik nr.1 


