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Nr postępowania: 3/ZO/IwS/11.4.3/2020, data: 31.07.2020

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia
tel. + 48 505 444 195; e-mail: kjurkiewicz@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca (w partnerstwie z Liderem projektu:
Business Center 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014-2020, nr umowy
RPSL.11.04.03-24-02C5/19, pn. „Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”,
zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:

Druk i/lub dostawa podręczników dla 876 Uczestników/Uczestniczek szkoleń ICT w ramach Projektu.

I.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest druk i/lub dostawa podręczników: 876 kompletów – zgodnych z ramami
kompetencji informacyjnych i informatycznych DIGCOMP (5 modułów i 21 kompetencji) odpowiadających
na potrzeby szkoleń na dowolnym poziomie zaawansowania (A, B i C), przygotowujących do zewnętrznego
egzaminu certyfikującego.
Zestawienie modułów:
a) Informacja,
b) Komunikacja,
c) Tworzenie treści,
d) Bezpieczeństwo,
e) Rozwiązywanie problemów.
W ramach projektu realizowane będą szkolenia dla docelowo 73 grup szkoleniowych. Poziom
zaawansowania tematyki DIGCOMP dla danej grupy szkoleniowej uzależniony jest od poziomu
kompetencji Uczestników Projektu, diagnozowanych na etapie rekrutacji, co oznacza, że Zamawiający nie
zna obecnie podziału grup szkoleniowych na uczące się na poziomie podstawowym,
średniozaawansowanym i zaawansowanym. Podręcznik musi odpowiadać na potrzeby wszystkich grup
jednocześnie. Podręczniki muszą być nowe i wolne od wad.
Zamawiający wskazał moduły ramy DIGCOMP, które będą podstawą programową szkoleń, nie wskazując
przy tym konkretnych podręczników. Zamawiający nie dysponuje treścią podręcznika, dlatego na
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Wykonawcy spoczywa obowiązek znalezienia (wśród dostępnych na rynku) lub opracowania podręcznika
spełniającego wymagania opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Przez podręcznik Zamawiający
rozumie podręcznik spełniający łącznie następujące warunki:
-

przeznaczony do nauki ICT, zgodnych z ramami kompetencji DIGCOMP (wymienione 5 modułów),
adresowane do osób dorosłych,
wspomagający realizację szkoleń w ramach DIGCOMP na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym, przygotowujący do egzaminów z podanej tematyki.
Zamawiający dopuszcza możliwość druku czarno-białego (treść) oraz zastosowanie oprawy miękkiej –
oprawa musi być jednak w kolorze. Zamawiający oczekuje jednocześnie, że treść podręcznika obejmowała
będzie od 250 do 400 stron (przy formacie A5 – dopuszcza się jednak zastosowanie innego, zbliżonego do
A5 formatu).
Planowany termin realizacji Umowy: w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o 60 dni jeżeli wystąpią ku temu przesłanki
formalno-merytoryczne.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22110000-4 Drukowane książki

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone poniżej
(niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
1. Przyjmą do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie
podpisanego załącznika nr 4.
2. Spełnią wymagania określone w kryterium „Klauzule społeczne”– weryfikowane na podstawie
załącznika nr 5.
3. W wyznaczonym terminie dostarczą ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym
Zapytaniu ofertowym.
4. Akceptują bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania, określone w nim warunki realizacji przedmiotu
zamówienia oraz wszelkie konsekwencje z tym związane. Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
5. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji usług o porównywalnym przedmiocie i zakresie tj.:
zrealizowały minimum 2 dostawy podręczników/książek w liczbie minimum 400 sztuk w każdej
z dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem czasu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji
zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego dołączonego do Formularza oferty.
6. Wniosą w pieniądzu wadium w wysokości 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) na
wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy:
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia
Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 9692 3843
Tytuł przelewu: wadium podręczniki 11.4.3 – IwS
 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium.
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 Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń
– bez względu na to, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.
 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
 Wadium zostanie zwrócone wybranemu Wykonawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania
przez niego umowy z Zamawiającym na realizację usługi, będącej przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego.
 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
B. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
a. Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
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.
Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 3 „Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym”.
b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych –
weryfikowane na podstawie oświadczenia z zał. nr 1 „Formularz oferty”;
c. Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej prawidłowe
wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia zał. nr 1 „Formularz oferty”.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Ocenę powyższego warunku Zamawiający oceni na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że oferta
Oferenta, który nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucona.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz
spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów
w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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1. Cena (C) – waga 70%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za usługę, otrzyma
max. 70 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą
z poniższego wyliczenia:
𝐶𝑛
𝐶=
𝑥 70
𝐶𝑜
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.
2. Doświadczenie (D) = waga 30%. Ocena nastąpi w oparciu o doświadczenie wykazane w zał. nr 2.
Oferent, który wykaże doświadczenie w realizacji dużych zamówień na druk/dostawę podręczników lub
książek, w ilości podobnej lub większej do niniejszego przedmiotu zamówienia, otrzyma dodatkowe
punkty w ofercie, zgodnie z poniższą punktacją. Doświadczenie takie musi być potwierdzone dokumentem
w postaci umowy lub FV.
Ilość podręczników/książek wchodzących w skład 1 zamówienia
(punkty liczone dla najliczniejszego zamówienia)
400 i mniej
401 – 600
601 – 900
901 i więcej

max. pkt dla Wykonawcy
0
10
20
30

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:
𝑆𝑃 = 𝐶 + 𝐷
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Doświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 2);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 4);
e. Klauzule społeczne (załącznik nr 5);
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG,
h. Kserokopia polisy OC.
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2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu,
przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu. Oferty nie będą odrzucane
jeśli nie będą zawierały CEIDG – w takim przypadku Zamawiający dołączy do oferty wydruk pobrany z
Internetu.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek
zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
5. Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach, dokumenty należy wypełnić czytelnie,
w języku polskim;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura
Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia; w dni powszednie biuro otwarte jest
w godzinach od 8:00 do 16:00; przesyłki odbierane są także w portierni budynku: przez całą dobę,
7 dni w tygodniu;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 10.08.2020 r. –
oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.
3/ZO/IwS/11.4.3/2020”.
6. W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Robertem Jurkiewiczem, nr tel. +
48 505 444 195, w dni robocze w godzinach 12:00-17:00.
7. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający jest
uprawniony pomniejszyć wynagrodzenie wynikające z treści złożonej oferty o składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

VI. POZOSTAŁE WARUNKI
1. Gdy podczas odbioru okaże się, że dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada w pełni
wymaganiom Zamawiającego i/lub dostarczone podręczniki zawierają wady lub usterki, Zamawiający
przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie w
terminie 14 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń do ich wprowadzenia, w tym do wymiany
wadliwych podręczników na własny koszt.
2. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego maksymalnie do 2 dni od zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do dostawy. Podręczniki będą dostarczane tylko i wyłącznie na terenie Polski.
Preferowana jest dostawa jednorazowa. Dostawa odbywa się zawsze na koszt własny Wykonawcy.
3. Poszczególne części oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz parafowane na każdej stronie.
4. W przypadku podpisu przez inną osobę/osoby, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz
z ofertą stosownego pełnomocnictwa.
5. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych ofert.
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7. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury Zamawiający upubliczni informację o wynikach
postępowania, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.
8. W przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę/Oferenta cena brutto za całość przedmiotu
zamówienia będzie wyższa niż cena wynikająca z budżetu projektu, Zamawiający zastrzega, że
rozliczenie z Wykonawcą nastąpić może tylko po stawce z budżetu. Zamawiający przystąpi wówczas
do negocjacji cenowych przed ogłoszeniem wyniku postępowania.
9. Po wyborze najkorzystniejszych ze złożonych ofert Zamawiający zawrze z Wykonawcami umowy
o współpracy. W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności Zamawiający dostosuje
komparycję umowy oraz w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
wprowadzi postanowienia dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie
zaakceptowania przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (liczonych od
dnia przekazania informacji o wyborze). Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej
punktacji spośród pozostałych ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie
jeśli stwierdzone zostanie uchybienie lub wprowadzona zostanie zmiana mająca istotny wpływ na
treść zamówienia i wymuszająca powtórzenie procedury wyboru. W przypadku unieważnienia
postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
12. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jeśli będzie niższa o 30% od
szacowanej wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w
szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz
z 2016 r. poz. 1265);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku gdy oferta wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający
może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuci ofertę potencjalnego Wykonawcy,
który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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