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Katowice, 16.11.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KODÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH 
PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU 

w ramach projektu „Kurs SOLIDWORKS z certyfikowanym egzaminem” nr 
RPSL.11.03.00-24-02E1/16 

 
1. Nazwa projektu: „Kurs SOLIDWORKS z certyfikowanym egzaminem” 
 
2. Numer projektu: RPSL.11.03.00-24-02E1/16 
 
3. Lider projektu (Zamawiający): DPS SOFTWARE Sp. z o.o. 
 
4. Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 30.06.2019 
 
5. Tryb wyboru wykonawcy usługi:  zasada udokumentowania rozeznania rynku (powyżej 20 tys. zł i 
poniżej 50 tys. zł netto) określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017) w związku z brakiem ofert w postępowaniu 
ofertowym z dnia 8 listopada 2017 r. w trybie zasady konkurencyjności.  
 
6. Miejsce realizacji zamówienia: Katowice 
 
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
8. Finansowanie zamówienia 
 
Zamówienie w ramach projektu „Kurs SOLIDWORKS z certyfikowanym egzaminem” będzie 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 
do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. 
 
9. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 

A. 140 kodów umożliwiających przystąpienie do egzaminu CSWA uczestników projektu na 
zakończenie kursu Projektowanie 3D w środowisku SOLIDWORKS , poziom CSWA. Zakup 
kodów umożliwi realizację egzaminu on line na stronie producenta oprogramowania.  
Wymagany termin ważności kodów to 30.06.2019 roku.  
Termin realizacji usługi:  
 listopad 2017 – 70 szt 
 wrzesień 2018 – 70 szt 

B. 70 kodów umożliwiających przystąpienie do egzaminu CSWP uczestników projektu na 
zakończenie kursu Projektowanie 3D w środowisku SOLIDWORKS , poziom CSWP. Zakup 
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kodów umożliwi realizację egzaminu on line na stronie producenta oprogramowania.  
Wymagany termin ważności kodów to 30.06.2019 roku.  
Termin realizacji usługi:  
 kwiecień 2018 – 35 szt 
 grudzień 2018 – 35 szt 
 

C. 14 kodów umożliwiających przystąpienie do egzaminu CSWPA-Surfacing uczestników 
projektu na zakończenie kursu Projektowanie 3D w środowisku SOLIDWORKS , poziom 
CSWPA-Surfacing. Zakup kodów umożliwi realizację egzaminu on line na stronie producenta 
oprogramowania.  Wymagany termin ważności kodów to 30.06.2019 roku.  
Termin realizacji usługi:  
 czerwiec 2018 – 14 szt 
 

D. 14 kodów umożliwiających przystąpienie do egzaminu CSWPA - Weldments uczestników 
projektu na zakończenie kursu Projektowanie 3D w środowisku SOLIDWORKS , poziom 
CSWPA – Weldments & CSWPA Sheet Metal. Zakup kodów umożliwi realizację egzaminu on 
line na stronie producenta oprogramowania.  Wymagany termin ważności kodów to 
30.06.2019 roku.  
Termin realizacji usługi:  
 czerwiec 2018 – 14 szt 
 

E. 14 kodów umożliwiających przystąpienie do egzaminu CSWPA – Sheet Metal uczestników 
projektu na zakończenie kursu Projektowanie 3D w środowisku SOLIDWORKS , poziom 
CSWPA – Weldments & CSWPA Sheet Metal. Zakup kodów umożliwi realizację egzaminu on 
line na stronie producenta oprogramowania.  Wymagany termin ważności kodów to 
30.06.2019 roku.  
Termin realizacji usługi:  
 czerwiec 2018 – 14 szt 
 

F. 14 kodów umożliwiających przystąpienie do egzaminu CSWPA – Simulation uczestników 
projektu na zakończenie kursu Analizy wytrzymałościowe w środowisku SOLIDWORKS 
Simulations, poziom CSWA-S. Zakup kodów umożliwi realizację egzaminu on line na stronie 
producenta oprogramowania.  Wymagany termin ważności kodów to 30.06.2019 roku. 
Termin realizacji usługi:  
 czerwiec 2018 – 14 szt 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
10. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie formularza ofertowego zgodnego ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1. 

 
11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu  
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych  
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: 
„spełnia” – „nie spełnia”. 
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12. Kryteria wyboru ofert  
 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: 
cena – 100% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty) 
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt 
 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
 

Liczba punktów =  
Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert 

   x 100% 
Cena brutto badanej oferty 

 
Cenę za przedmiot danej części Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do 
niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać wszystkie koszty 
Zamawiającego oraz uwzględniać podatek VAT (jeśli dotyczy).  
Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.  
 
Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest suma cen  jednostkowych brutto  kodów umożliwiających 
przystąpienie do egzaminów SOLIDWORKS zawierającą wszystkie koszty Zamawiającego.  
 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów otrzymana za 
kryterium cena będzie końcową oceną oferty. Jeżeli wybrane oferty przekroczą przyjęte w budżecie 
projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. 
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą. 
 
13. Zakres wykluczenia 
 
Nie dotyczy 
 
14. Termin i miejsce składania ofert 
 
Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z 
załącznikami, w terminie do 21 listopada 2017 r. do godz. 9.00 poprzez email: kurs@dps-software.pl 
(skan w formacie .jpg albo .pdf) lub pocztą na adres korespondencyjny: DPS Software Sp. z o.o. ul. 
Postępu 6, 02-676 Warszawa. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem tel. 691 446 000 Osoba do kontaktu: Julita Tomczyk. 
 
15. Informacje inne 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także 
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie 
projektu na realizację niniejszego zamówienia. 
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
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terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od 
podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty. 
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 
 
16. Zmiany w umowie 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w 
celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w 
drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
2. ostatecznej liczby kodów, 
3. zasad płatności, 
4. zabezpieczenia i kar umownych, 
5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług,  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 
Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę 
zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. 
6. Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar 
umownych: 
a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w 
realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w 
przypadku: 

- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie 

zapewni w określonym terminie odpowiedniej ilości kodów, 

- odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności, 

-  gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy, 

 
b) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z 
umowy osobom trzecim. 
 

17. Upublicznienie zapytania  
 
Upublicznienie na stronie internetowej https://www.dps-software.pl/kurs-solidworks-katowice/ 
 


