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                       W związku z koniecznością  aktualizacji postępowania nr 1/POKL /2013 o udzielenie zamówienia 
zgodnie z zasadą konkurencyjności, informujemy, że zamieszczamy zaktualizowane zapytanie ofertowe wraz  
z załącznikami i wycofujemy poprzednie. 

Zakres zmian: 
1. Połączono szkolenie 5 i 6. 
2. Usunięto błędny zapis o załączniku 3 (Wykaz usług szkoleniowych) 

3. Zaktualizowano i doprecyzowano daty wpływu ofert i adekwatnie wydłużono termin składania ofert. 

4. Zaktualizowano wymogi dotyczące komisji egzaminacyjnych. 

5. Zaktualizowano zapytanie ofertowe i załączniki . 

 

Zapraszamy do składania ofert i przepraszamy za utrudnienia 

 
                              POSTĘPOWANIE NR 1v2 / POKL / 2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENI A                    
                                                              zgodnie z zasadą konkurencyjności 
 

Gorzów, dnia 06.06.2013r. 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców  
w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Wzrost kompetencji pracowników Mestil”  
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw,  
 
kierujemy zapytanie ofertowe do Wykonawców, którzy w ramach projektu wykonają usługę 
przeprowadzenia szkoleń zawodowych: 
1. Szkolenie operatorów podnośników wózków platformowych nożycowych  
2. Szkolenie dla montażystów rusztowań z wliczonym egzaminem  
3. Szkolenie z obsługi żurawi stanowiskowych z wliczonym egzaminem   
4. Szkolenie z obsługi suwnicy z wliczonym Egzaminem  
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5. Szkolenie obsługa i eksploatacja pieców przemysłowych powyżej 50 KW, obsługa linii przesyłowych  
    sprężonego powietrza  
 
W celu wyłonienia Wykonawcy zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie 
w/w usługi zgodnie z niniejszym zapytaniem. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY 
ZAKŁAD MECHANICZNY „MESTIL” Spółka z o.o. 
66-407 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25  
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 
2013” oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja obowiązująca od dnia 01.09.2012r. 
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.). 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
 
Usługa szkoleniowa polega na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych: 
 
1. Szkolenie operatorów podnośników wózków platformowych nożycowych  
2. Szkolenie dla montażystów rusztowań z wliczonym egzaminem  
3. Szkolenie z obsługi żurawi stanowiskowych z wliczonym egzaminem   
4. Szkolenie z obsługi suwnicy z wliczonym Egzaminem  
5. Szkolenie obsługa i eksploatacja pieców przemysłowych powyżej 50 KW, obsługa linii przesyłowych 
sprężonego powietrza,  
mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników firmy  
ZAKŁAD MECHANICZNY „MESTIL” Spółka z o.o. 
 
Profil działalności firmy:  
Zakład Mechaniczny "MESTIL" Sp. z o.o.  jest przedsiębiorstwem utworzonym  
w 1996 roku z Wydziału Mechanicznego Z.W.CH. "STILON" S.A. Firma nasza zatrudnia ok. 160 osób.  
• Projektujemy i produkujemy: części zamienne i podzespoły do maszyn przemysłowych, 
   formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych, wały pneumatyczne i konstrukcje przemysłowe. 
• Specjalizujemy się w kompleksowym przenoszeniu fabryk 
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• Realizujemy zadania inwestycyjne 
• Wykonujemy prace naprawczo - remontowe.  
Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, które wspomagane jest komputerowymi systemami  
CAD-owskimi: AUTOCAD 2000, AUTOSKETCH oraz MASTERCAM.  
System MASTERCAM posiada również moduł CAM, który wykorzystywany jest w biurze 
technologicznym do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.  
Dzięki pełnej integracji możemy wykonywać różne skomplikowane kształty w 3D.  
Nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz wykwalifikowana załoga upoważnia nas  
do oferowania usług oraz wyrobów o wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach. 
 Mając na uwadze pojawiające się nowe potrzeby naszych klientów staramy się dbać o zapewnienie 
doskonalenia kadr celem zapewnienia najlepszej jakości naszych usług. W związku z tym realizujemy 
obecnie projekt „Wzrost kompetencji pracowników Mestil”. 
 
 
Tematyka szkoleń:  
 
1. Szkolenie operatorów podnośników wózków platformowych nożycowych  
2. Szkolenie dla montażystów rusztowań z wliczonym egzaminem  
3. Szkolenie z obsługi żurawi stanowiskowych z wliczonym egzaminem   
4. Szkolenie z obsługi suwnicy z wliczonym Egzaminem  
5. Szkolenie obsługa i eksploatacja pieców przemysłowych powyżej 50 KW, obsługa linii przesyłowych 
sprężonego powietrza  
 
 
Liczba uczestników:  
 
1. Szkolenie operatorów podnośników wózków platformowych nożycowych -15 osób 
2. Szkolenie dla montażystów rusztowań z wliczonym egzaminem – 18 osób 
3. Szkolenie z obsługi żurawi stanowiskowych z wliczonym egzaminem  - 14 osób 
4. Szkolenie z obsługi suwnicy z wliczonym Egzaminem  - 31 osób 
5. Szkolenie obsługa i eksploatacja pieców przemysłowych powyżej 50 KW, obsługa linii przesyłowych 
sprężonego powietrza  - 6 osób 
 
 
Miejsce odbywania zajęć: Siedziba firmy Mestil, 66-407 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25, z wyjątkiem 
szkolenia nr 2 – miejsce wskazane przez wykonawcę 
 
Termin szkolenia: szkolenia muszą zostać zrealizowane do końca 2014r. wg następującego 
harmonogramu:  
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1. Szkolenie operatorów podnośników wózków platformowych nożycowych 06-07.2013 
2. Szkolenie dla montażystów rusztowań z wliczonym egzaminem  06-07.2013 
3. Szkolenie z obsługi żurawi stanowiskowych z wliczonym egzaminem  07-08.2013 
4. Szkolenie z obsługi suwnicy z wliczonym Egzaminem  07-08.2013 
5. Szkolenie obsługa i eksploatacja pieców przemysłowych powyżej 50 KW, obsługa linii przesyłowych 
sprężonego powietrza 08-09.2013 
 
Szkolenia nie mogą być tożsame czasowo ze względu na możliwość uczestnictwa tych samych osób  
w poszczególnych szkoleniach 
 
Oferta musi dopuszczać możliwość  korekty terminu realizacji szkolenia ze względu na potrzeby oraz 
specyfikę działalności Zamawiającego 
 
Czas trwania szkoleń:  
1. Szkolenie operatorów podnośników wózków platformowych nożycowych -35 godz. 
2. Szkolenie dla montażystów rusztowań z wliczonym egzaminem – 80 godz. 
3. Szkolenie z obsługi żurawi stanowiskowych z wliczonym egzaminem  - 60 godz. 
4. Szkolenie z obsługi suwnicy z wliczonym Egzaminem  - 60 godz. 
5. Szkolenie obsługa i eksploatacja pieców przemysłowych powyżej 50 KW, obsługa linii przesyłowych 
sprężonego powietrza – 20 godz. 
 
Oferty częściowe: Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych. 
 
Obowiązki Wykonawcy: 

 opracowanie programu szkolenia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 

 prowadzenie zajęć w oparciu o program szkolenia i harmonogram godzinowy zajęć 

 przygotowanie 1 kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników Szkolenia (komplet 
własnych materiałów autorskich, niezbędnych do zagwarantowania wysokiej jakości dydaktycznej 
prowadzonych zajęć lub zapewnienie pozycji książkowej, kiedy wymagany jest podręcznik do nauki) 

 przygotowanie do  egzaminów kończących szkolenie zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa/zorganizowanie egzaminów: 
1. Szkolenie operatorów podnośników wózków platformowych nożycowych – przygotowanie do 
egzaminu UDT 
2. Szkolenie dla montażystów rusztowań z wliczonym egzaminem IMBiGS 
3. Szkolenie z obsługi żurawi stanowiskowych z wliczonym egzaminem   UDT 
4. Szkolenie z obsługi suwnicy z wliczonym Egzaminem  UDT 
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5. Szkolenie obsługa i eksploatacja pieców przemysłowych powyżej 50 KW, obsługa linii przesyłowych 
sprężonego powietrza – przygotowanie do egzaminu przed państwową komisję kwalifikacyjną na 
uprawnienia energetyczne 

 wydanie stosownych certyfikatów 
 
 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA / TERMIN WYKONANIA 
Szkolenia będą przeprowadzane w terminie do końca 2014r.  
 
ROZLICZENIA FINANSOWE 

 Wykonawca będzie wykonywał usługę w oparciu o umowę. 

 Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie po przeprowadzeniu zajęć/ egzaminów, 
przedstawieniu listy obecności uczestników na szkoleniu i potwierdzeniu wykonania czynności przez 
Zamawiającego (odbiór zadania). 

 Rozliczenie będzie dokonywane zgodnie z harmonogramem opłat ustalonym między Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

 Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT. 

 Szkolenia realizowane w ramach Projektu są w całości finansowane ze środków publicznych. 

 Szkolenia realizowane w ramach Projektu są w współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

 Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy Wykonawcy.  
 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
- posiadają doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu tematyki szkoleniowej 
- posiadają własne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  
   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
- posiadają możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie zamawiającego 
- dysponują własnym zapleczem dydaktycznym pozwalającym na prawidłową realizację zamówienia  
  (w siedzibie Zamawiającego) 
- dysponują własnym zapleczem technicznym do przeprowadzenia szkoleń 
- posiadają udokumentowany staż co najmniej 3 lat prowadzenia działań szkoleniowych z obszaru  
  tematycznego  
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O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym tj. ZAKŁADEM MECHANICZNYM „MESTIL” Spółka z o.o. 
66-407 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25.  
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi 
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wykonawcy, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
     pełnomocnika 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  
     pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku  
     przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
DOKUMENTY I O ŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU: 

 Formularz ofertowy wraz załącznikami (załącznik nr 1) 

 Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2) 

 Program Szkolenia (z wyszczególnieniem dni, godzin oraz imion i nazwisk trenerów) 

 Opis firmy i prowadzonej działalności szkoleniowej, uprawnienia do wydawania zaświadczeń,  
     certyfikatów, referencje, dokumenty umożliwiające weryfikację kryteriów dotyczących zdawalności  
     oraz stażu, itp. 
 
 
SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW 
1. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się: 
- ceną - waga kryterium 60% 
- udokumentowaną zdawalnością egzaminów  zewnętrznych na poziomie min 80% z ogółu szkolonych  
  osób – waga kryterium 20% 
- udokumentowanym stażem prowadzenia działań szkoleniowych z obszaru tematycznego - waga  
   kryterium  20% 
 
2. Uwagi 
Kryterium I: 
Cena 60 % 
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Najwyższą ocenę – 100 pkt otrzyma Wykonawca o najniższej cenie. 
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
K1 =  liczba punktów dla ceny badanej  ×  60% 
 
Kryterium II: 
udokumentowana zdawalność egzaminów  zewnętrznych na poziomie min 80% z ogółu szkolonych osób 
20% 
Punktacja za kryterium zdawalność będzie obliczana na podstawie analizy dokumentów umożliwiających 
weryfikację kryteriów dotyczących zdawalności będzie wyrażona w następujący sposób: 0-100 pkt 
Wzór: K2 = liczba punktów dla badanej zdawalności× 20% 
Kryterium III: 
udokumentowany staż prowadzenia działań szkoleniowych z obszaru tematycznego- 20% 
Punktacja za kryterium staż będzie obliczana na podstawie analizy dokumentów umożliwiających 
weryfikację kryteriów dotyczących udokumentowanego stażu prowadzenia działań szkoleniowych  
z obszaru tematycznego, będzie wyrażona w następujący sposób: 0-100 pkt 
Wzór: K3 =  liczba punktów dla badanego stażu × 20% 
 
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY: O = K1+ K2 + K3 
Wybrany zostanie oferent z najwyższą ilością łącznie uzyskanych punktów, w przypadku tej samej ilości 
punktów decydującym będzie kryterium II 
 
MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
Prawidłowo przygotowana oferta powinna składać się z: 

 Formularz ofertowy wraz załącznikami (załącznik nr 1) 

 Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2) 

 Program Szkolenia (z wyszczególnieniem dni, godzin oraz imion i nazwisk trenerów) 

 Opis firmy i prowadzonej działalności szkoleniowej, uprawnienia do wydawania 
zaświadczeń, certyfikatów, referencje, dokumenty umożliwiające weryfikację kryteriów dotyczących 
zdawalności oraz stażu, itp. 
 
Ofertę należy dostarczyć  wybranym trybem: 

 przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: projekt154.12@mestil.pl 

 przesłać za pośrednictwem faxu na numer +48 95 733 36 50 

 przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu Zamawiającego 
              ZAKŁAD MECHANICZNY „MESTIL” Spółka z o.o. 
              66-407 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25  
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 dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego 
              ZAKŁAD MECHANICZNY „MESTIL” Spółka z o.o. 
              66-407 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25  
TERMIN ZŁO ŻENIA OFERTY 21.06.2013r. – decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego 
 
 
INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. SPOSÓB 
PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
Informacja o postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz publikacja zapytania ofertowego zostały 
ogłoszone: 

 na stronie internetowej Zamawiającego www.mestil.pl 

 poprzez przesłanie drogą e-mail/faxem/pocztą/osobiście zapytania ofertowego do potencjalnych 
Dostawców. 
 
UZUPEŁNIENIE I NEGOCJACJE 

 W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

 W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z 
potencjalnym Wykonawcą. 
 
WYBÓR OFERTY 

 Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa stanowiąca Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego. 

 Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego                    

                                                    www.mestil.pl 
 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE 

 Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania  
     przyczyny. 

 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić    
     treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje  
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     niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, zamieszcza na stronie  
     internetowej. 

 Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez podania  
     przyczyny. 

 Osoba upoważniona do kontaktów: 
        Mirosław Kwarta – Koordynator Projektu, tel. 607782884,  e-mail: projekt154.12@mestil.pl 

 Treść zapytania ofertowego oraz wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie 

internetowej Zamawiającego:  www.mestil.pl  
 
ZAŁ ĄCZNIKI 

 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_v2 

 Załącznik nr 2 Oświadczenia oferenta_v2 

 Załącznik nr 3 Umowa Wzór_v2 
 

                                                          

 
 
 


