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Płock, 10.01.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

\Iazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie KURSU
GRA-FIKI KOMPUTEROWEJ dla grupy studentów Mazowieckiej UczeLri Publicznej w Płochr.

Kurs realizowany będzie dla osób uczestniczących w projekcie pn.,,Podniesienie jakości kształcenia

rr odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze" POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego

z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół

wlższych, w terminie do 30.06.2020r.

ticzba uczestników - maksymalnie 10 osób, przy czymZamawiający zastrzega, żeliczba uczestników
kursu moze ulec zmniejszeniu, jeśli nie zgłosi się planowana liczba 10 studentów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznlknr 1 do Zaproszenia.

1. Tryb udzielenia zamówienia:
Zaproszenie do złozenia oferty o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) określonego w art.
4 pkt 8 wymienionejustawy.

2. Kod CPV: 80500000-9 - Usfugi szkoleniowe.
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06,2020r.,

zgodnie z harmonogram zajęć, który zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy w
zalezności od dyspozycfności uczestników kursu.

4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, uI.
Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock.

5. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
6. Kryteńum oceny ofert cena 100o/o.

* - ocenie będzie podlegała cena ogółem brutto za 90 godzin przeprowadzenia kursu podana
przez Wykonawcę w formu]arzu oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane

kryterium oceny ofert (prezentuje najniższą cenę).

W kwestiach spornych (np.w przypadku uzyskania kilku ważnych ofert zawierających tożsamą cenę,
mieszczącą się w budżecie Zamawiającego) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy zŁoży|i te
same cenowo oferty, do złozenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawry, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyzszych niż zaaferowane w
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zŁożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia
nizszą cenę.

Jeżeli ofertę złoży osoba ftzyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, w cenie ofert1-

należy wliczyc składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek
dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obovńązującymi przepisami, zobowiązanr,
byłby naliczyć i odprowadzić.
Oferta winna zawterać dane, j"k w załączonym formularzu oferty stanowiącym
Zńączniknr 2. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, należy zaŁączvc

pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę.
Wykonawca obowiązany jest spełniać następujące warunki udziafu w postępowaniu na
podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, tj.
a. Pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie w pełni z praw publicznych;
b. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa

skarbowe);
c. Nie jest prowadzone wobec Wykonawcy postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwa skarbowe;
d. Posiadanie zdolności technicznej i sytuacji finansowej pozwalającej na rzetelną i terminon-ą

realizację zamówienia;
e. posiada uprawnienia do wystawienia cerr}rfikatów i/lub zaświadczeń ukończenia kursu dla

uczestników kursu;
f. W okresie ostatnich dwóch lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w rym okresie - przeprowadził minimum 3 kursy o zakresie podobnym
do przedmiotu niniejszego zamówienia;

8. Dysponuje, bądź będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia wykwalifikowaną kadrą
posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie, zapewniającą wysoki poziom merytoryczny
kursu, tj. dysponujel bądź będzie dysponował co najmniej jedną osobą do prowadzenia kursu,
która posiada minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji kursu o podobnej tematyce do
przedmiotu niniejszego zamówienia.

Zanawiający zastrze1a sobie prawo weryfikacji prawdziwości ww. oświadczeń przed podpisaniem
umowy oraz TIa każdym etapie realizacji zamówienia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Wykaz załączników do Zaproszenia do złożenia oferty:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).
2. Formularz oferty Wykonawcy z oświadczeniem (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
3. Wzor umowy (Załącznik nr 3 do Zaproszenia).

4. Wzor umowy Powierzeniaprzetwatzania danych osobowych (ZałącznIk nr 4 do Zaproszenia).

11. WYKAZ oŚwtłpcznŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE
Do OFERTY

1, Formu]arz oferty Wykonawcy z oświadczeniem (Zńączńk nr 2 do Zaproszenia)

8.

9.
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2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarcze j, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

12. Miejsce i termin składania ofert. Wypełniony i podpisany Formularz oferty na|eży złożyc do dnia
20.01.2020 r. do godziny 11:00 w pok. B 202 (Kancelaria OgóIna) w budynku Mazowieckiej Uczeini
Publicznej w Płocku, PIac Dąbrowskiego 2,09-402 Płock w zaklejonej kopercie (z dopiskiem: oferta

na przeprowadzenie KURSU GRAFIKI KOMPUIEROWEJ dla grupy studentów Mazowieckiej
Ucze]ni Publicznej w Płocku.

13. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są

one niezgodnie z zapisami Zaproszenia, Zamawiający moze wezwać do ich uzupełnienia. Brak
uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

14. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni.
15. Warunki postępowania określone w niniejszyrlZaproszeniu mogą być zmienione 1ub odwołane bez

podania przyczyiy.
16. Zama,wiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

17. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego zaproszenia prowadzi się z zachowaniem formy
pisemnej oraz elektronicznej.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cyłvilnego.
19. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Emilia Rudzieniec e-mail - zamowienia@mazowiecka.edu.pl w zakresie proceduralnyrn oraz w
zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Pytania należy kierować na adres e-mail.

20.Klauzula informacyjna dla wykonawcy na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27
kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w zwtązku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46N,lE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. tIE L 119 z04.a5.20I6, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, informuję, że: Administratorem PanVPana danych osobowych jest Mazowiecka Uczelnia
w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2;

1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku: tel.

24366 54 00 wew. 290, e-mail: iod@mazowiecka,edu,p|;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby postepowania oraz w prąpadku

wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej talcże w celu realizacji przedmiotu zamówienia,

na podstawie zawartej umolTry;

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka obsfugująca Mazowiecka
Uczelnia Publiczna w Płocku;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia
archiwizacji - tj. 5 lat;

5. Posiada Pani/Pan pra\Mo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzartia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpĘwu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) którego dokonano
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na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy;

Podanie przez PaniąlPana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan
zobowiązanaly do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie
podpisanie umowy.

lffil K,
drhab. n. m ciei Słodki, prof. uczelni


