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Warszawa, dnia 27.08.2018 r. 
Dane Zamawiającego: 
Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa 
NIP: 5262786889; Regon: 015796734 
www.pzpb.com.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2018 z dnia  27.08.2018 r.  
dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Współpracy ze szkołami CKP/CKZiU 

  

I INFORMACJE WSTĘPNE  

 1 Tytuł projektu 

   „NASZ UCZEŃ NASZ PRACOWNIK – opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu  
dla branży budowlanej" 

 2 Finansowanie 

   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, lata 2014-2020 (dalej POWER) - Działanie  
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

 

 3 Cel projektu 

   Opracowanie, we współpracy ze szkołami i Centrami Kształcenia Praktycznego/Centrami Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, modelowego programu praktycznej nauki zawodu (MPPNZ) dla branży 
budowlanej, obejmującego 8 grup zawodów, do których przypisano 16 zawodów. MPPNZ będzie dotyczył 
grupy zawodów z zakresu: prac budowlanych (betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, monter 
konstrukcji budowlanych, murarz-tynkarz i technik budownictwa); prac wykończeniowych (monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik robót wykończeniowych w budownictwie, 
monter stolarki budowlanej); ciesielstwa (cieśla); dekarstwa (dekarz); izolacji przemysłowych (blacharz 
izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych); kamieniarstwa (kamieniarz, technik renowacji 
elementów architektury); kominiarstwa (kominiarz) i zduństwa (zdun). 
 
Elementem MPPNZ będą zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego  
u pracodawcy z narzędziem weryfikacji, umożliwiającym monitorowanie jakości kształcenia praktycznego 
przez zaangażowane strony. Załącznikiem do MPPNZ będą treści nauczania do realizacji w rzeczywistych 
warunkach pracy, dostosowane do nowych podstaw programowych kształcenia w w/w zawodach, 
obowiązujących od 01.09.2019 r.  
 
Po potwierdzeniu możliwości zastosowania w praktyce szkolnej, MPPNZ może zostać wdrożony jako 
rozwiązanie systemowe w zakresie praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe w branży budowlanej. 

     
II ZAMAWIAJĄCY 

   Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa 
NIP: 5262786889; Regon: 015796734; wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000224113,  
web: www.pzpb.com.pl  

     
III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1 Informacja o zamówieniu 

   Nazwa nadana zamówieniu przez 
Zamawiającego: 

wybór Specjalisty ds. Współpracy ze szkołami CKP/CKZiU 
 

   Rodzaj zamówienia: Usługi 

http://www.pzpb.com.pl/
http://www.pzpb.com.pl/
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   Kod CPV: 73000000-2  
 

   Nazwa kodu CVP: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz 
pokrewne usługi doradcze 
 

   Czy dopuszcza się złożenie oferty 
częściowej: 

NIE 

   Czy dopuszcza się złożenie oferty 
wariantowej: 

NIE 

   Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa (02-316), ul. Kaliska 23 lok. U4 

   Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym 

 2 Określenie przedmiotu zamówienia 

   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Współpracy 
ze szkołami CKP/CKZiU. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej w wymiarze ok. 80 
godz./miesięcznie. Rozliczenie będzie następowało na podstawie liczby przepracowanych w okresie godzin 
oraz zaproponowanej (lub wynegocjowanej) stawki godzinowej.  
 
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć: 
 

• nawiązanie współpracy ze szkołami, CKP, CKZiU (zgodnie. z kryterium dostępu nr 2, 4 i 7) z 16 
województw dla 16 zawodów branży budowlanej;  

• prezentacja merytorycznych założeń projektu;  

• weryfikacja szkół ,CKP, CKZiU pod kątem spełnienia w/w kryteriów;  

• udział w spotkaniach informacyjnych. dla uczniów. 

 

 3 Harmonogram realizacji zamówienia: od 10.09.2018 r. do 10.12.2018 r. 

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 1  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada: 
 

• Wykształcenie wyższe; 

• min 2 lata doświadczenia we współpracy. z kontrahentami zewnętrznymi, klientami, szkołami, 
CKP, 

• komunikatywność. 

 2  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na dowód 
potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu oraz CV. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 

    

V KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY 

 1 Kryteria oceny ofert WAGA (%) 
 

   Łączna cena netto – max. 100 % 
 

 2 Sposób oceny ofert 

Kryterium: Łączna cena netto  
 
Sposób przyznania punktacji: • oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, • pozostałe oferty są 
punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:  

 
LpC = 100 x (Cmin/Co),  
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gdzie: 

LpC – liczba punktów wynikająca z oceny łącznej ceny netto proponowanej przez oferenta 
Cmin - najniższa cena,  
Co - cena ocenianej oferty. 

 

 3 Wybór oferty 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która 
otrzyma największą liczbę punktów. 
 

VI INFORMACJE O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1 Przygotowanie i dostarczenie oferty 

  1.1 Kompletna oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia 
z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na 
adres: sekretariat@pzpb.com.pl lub w siedzibie Zamawiającego (ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa) 
w terminie do dnia 05.09.2018 roku godz. 10.00. 

  1.2 W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą należy zamieścić adnotację Zapytanie ofertowe nr 
05/2018. 

  1.3 Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert. 

  1.4 Koszt przygotowania i złożenia Oferty spoczywa na Wykonawcy. 

 2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów udziału 
w postępowaniu 

  2.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów: 

   2.1.1 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

   2.1.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

   2.1.3 Życiorys (CV) wraz z jednoznacznym oznaczeniem doświadczenia zawodowego i posiadanych 
umiejętności, które oferent będzie w stanie potwierdzić stosownymi dokumentami przed 
ewentualnym podpisaniem umowy. Oferent może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 3 Informacje o publikacji 

  3.1 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta  www.pzpb.com.pl  

  3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym 
lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę internetową. W przypadku 
wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.  

     

VII INNE POSTANOWIENIA 

 1  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największa liczbę punktów) 
zostanie zawarta umowa. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a 
realizacja zamówienia będzie przebiegała według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie 
zawarta cena wykonania usługi zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez 
Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej 
oferty, wyłącznie za faktycznie zrealizowaną usługę. 

mailto:sekretariat@pzpb.com.pl
http://www.pzpb.com.pl/
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Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
powtórnej oceny. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 
wykluczeni z postępowania.  

 4  Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia 
Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. 

 5  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez 
dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia 
postępowania. 

 6  Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści w Bazie Konkurencyjności oraz powiadomi 
każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę drogą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu 
Ofertowym. 

    

VIII KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

 1  W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski 
i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym konkretnym 
przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.  

 2  Zamawiający wskazuje następujące osoby i adres e-mail do komunikacji: 

   Karolina Wiloch adres e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl 

 

 3  Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie. 

     

IX WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 

   Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone 
z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.  
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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;  

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. 

     

X OMYŁKI W TREŚCI OFERT 

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty:  

1) oczywistych omyłek pisarskich,  

2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

    

 

 

mailto:sekretariat@pzpb.com.pl
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Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego 

 Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;  
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 


