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/ pieczęć zamawiającego /

Nr sprawy: 0/3Z. 504.

Unia Europejska
Eumeisâi FuMusz

Załącznik nr 2
do Regulaminu z dnia 16.04.2014 r.

/nazwa i adres wykonawcy/

Zapytanie ofertowe
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia
24.08.2017, poz 1579.

Zamawiający:
Zespół Szkół Informatycznych
lm. Gen. Józefa Hauke Bosaka
25-401 Kielce,
Ul. Warszawska 96
Tel: 41-367-67-90, Fax: 41-367-69-33, adres e-mail: szkoła@zsi.kielce.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Il. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 1 w Kielcach", nr: RPSW.08.05.01-
26-0081/16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Pomiar geometrii nadwozia

A. Szkolenie musi być prowadzone na systemie pomiarów geometrii nadwozia System Car-O
Liner i System Car-O Tronic lub równoważnym, w skład którego wchodzi rama pomiarowo-
naprawcza, urządzenie do mierzenia elementów konstrukcyjnych (płyta podłogowa,
karoseria i inne) wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu.

B. Podczas szkolenia musi być zaprezentowane wykorzystanie, wraz z systemem
pomiarowym, takich narzędzi jak: wieżyczka blacharska, rozpierak blacharski oraz narzędzia
podstawowe (młotek, przecinak, wiertarka, szlifierka).

C. Szkolenie musi być prowadzone z wykorzystaniem pełnego, funkcjonalnego stanowiska
pomiarowo-naprawczego oraz samochodu podlegającego naprawie.

D. Wykonawca szkolenia zapewnia lokalizację do realizacji szkolenia oraz cały w/w sprzęt i
wyposażenie. Lokalizacia musi znaidować sie na terenie powiatu kieleckiego.

E. Wszyscy uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość dokonania własnoręcznie pomiarów
geometrii za pomocą systemu pomiarów, wykorzystując do tego celu urządzenie pomiarowe
oraz oprogramowanie urządzenia.

F. Program szkolenia:
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1. Wprowadzenie pojazdu na stanowisko robocze.

2. Demontaż uszkodzonych bądź niepotrzebnych elementów przed naprawa blacharską.

3. Zamontowanie urządzenia pomiarowego.

4. Kalibracja urządzenia pomiarowego.

5. Pomiar punktów orientacyjnych pojazdu względem ramy pomiarowo naprawczej.

6. Dokonanie pomiaru uszkodzonych elementów.

7. Wykonanie naprawy blacharskiej.

9. Pomiar ponaprawczy.

10. Korekta ewentualnych odchyleń względem pomiaru.

11. Zdjęcie pojazdu z ramy naprawczej - zakończenie prac.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin zegarowych.

Liczba uczestników: 4 uczestników- uczniów szkoły branżowej oraz 1 nauczyciel szkoły.

Dodatkowe wymogi:

• Uczestnikami szkolenia są uczniowie niepełnosprawni intelektualnie. Wykonawca musi

uwzględnić indywidualne potrzeby i ograniczenia uczniów przy realizacji szkoleń.

W szkoleniu udział bierze jeden nauczyciel. Jest on uczestnikiem szkolenia i nie służy jako

pomoc dla prowadzącego.

• Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszystkie materiały zużywalne niezbędne do

przeprowadzenia szkolenia.

• Szkolenie może być realizowane w dniach od poniedziałku do soboty, w uprzednio

uzgodnionych terminach i godzinach.

Termin realizacji zamówienia: 15.07.2019 - 31.07.2019

IV. Kryteria oceny ofert: cena brutto — 100%.
V. Miejsce i termin złożenia ofert:

a. Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Informatvcznvch lm. Gen. Józefa Hauke
Bosaka. 25-217 Kielce. Ul. Hauke Bosaka 1. sekretariat szkołv, od dnia: 02.07.2019 do
dnia 12.07.2019, do godz. 15:00.

b. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, dostarczyć do
Zamawiającego osobiście. wvsłać listownie. wvsłać e-mailem (podpisanv skan) lub
faksem.

c. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Michał Młynarczyk,
teł: 793966137, e-mail: michal.m.mlvnarczvk@gmail.com, w godzinach od 8:00 do
16:00.

d. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zamawiający podpisze z
wykonawcą umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Płatność w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury.

VI. Zakres wykluczenia z postępowania

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest powiązany z Zamawiającym z
nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
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wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z

Zamawiającym. Oferta powiązanego wykonawcy będzie odrzucona. Brak powiązań będzie

weryfikowany na podstawie oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym (część

formularza oferty) na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sporządził•

Kielce, dnia: 2.07.2019

Zespołu .'tyezn h
im. gen. Józefa Hauke- . aka

mgr ma. z oziel


