Gliwice, 17 września 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY SPAWALNICZE, EKSPLOATACYJNE I
ŚRODKI BHP ORAZ BLACHY NA KURSY SPAWALNICZE MAG
1. Nazwa i numer projektu: Kwalifikacje spawacza dla osób pozostających bez pracy do 29 lat nr
POWR.01.02.01-24-0023/17
2. Beneficjent: Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o.
3. Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 31.07.2019
4. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada udokumentowania rozeznania rynku (powyżej 20 tys. zł
netto i poniżej 50 tys. zł netto)
5. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Łużycka 16
6. Grupa docelowa projektu:
20 os. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zgodnie z def. młodzieży NEET,
niezarejestrowanych w PUP (z wyłączeniem gr .doc. 1.3.1 POWER) zam. w woj. śląskim w wieku 1829 lat.
7. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup materiałów spawalniczych na kurs MAG podstawowy
w wymiarze 2 edycjI z udziałem po 10 uczestników projektu / edycję szkoleniową. Zamówienia
realizowane będą na każą z edycji kursów oddzielnie w terminie wrzesień 2018 – marzec 2019.
Kwota poszczególnych części zamówienia wskazana przez Oferenta obejmuje koszt materiałów, koszt
dostawy, a w przypadku gazów technicznych – koszt dzierżawy butli i jej napełniania.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
Część I: Gazy techniczne
Część II: Drut spawalniczy, Materiały eksploatacyjne i środki BHP
Cześć III: Blachy
Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie formularza ofertowego stanowiącego
załączniki nr 1,2,3 do zapytania ofertowego w zależności od części zamówienia, na którą składana
jest oferta.
8.

Kryterium wyboru ofert:

Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie kompletu dokumentów wymaganych w
punkcie 8 (ocena 0 – nie spełnia, 1 – spełnia). Oferty, które spełnią wymóg kompletności zostaną
ocenione zgodnie z kryterium ceny: waga 100%.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

Kryterium cena:
P min
An = ----------------------------- x 100 pkt.
Pn
An – liczba punktów przyznanych ofercie podlegającej ocenie za kryterium cenowe
P min – cena minimalna wśród ważnych ofert
P n – cena zaproponowana przez Wykonawcę
Kryterium oceny ofert stosowane jest do każdej z części zamówienia oddzielnie.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
9. Termin i miejsce składania ofert
Prosimy o składanie oferty (osobiście, faxem, e-mailem lub pocztą) do dnia 21 września 2018 r. do
godz. 9.00 zgodnie z załączonym formularzem oferty w Biurze Projektu.
Zakład Doskonalenia Kadr – KOMAG sp. z o.o.
Ul. Łużycka 16
44-101 Gliwice
Tel. 32/ 237 48 20
e-mail: spawacz@zdk-komag.pl
Osoba do kontaktu: Justyna Juroszek
Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: gazy techniczne
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy: drut spawalniczy, materiały eksploatacyjne i środki BHP
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy blachy

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.zdk-komag.pl zakładka „Projekty unijne” i
wysłane do trzech potencjalnych wykonawców.

