Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/13/14
Katowice, dnia 11.07.2014 r.

.................................................
(pieczęć jednostki Zamawiającej)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
□ w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności
i przejrzystości dotyczącym zamówienia o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, (art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.) *
□ w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasad równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości
dotyczącym „zamówienia z dziedziny nauki” o wartości przekraczającej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
i mniejszej niż równowartość 207 000 euro (art. 4 pkt. 8a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
z późn. zm. oraz art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finansowania nauki)*

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania jakością
(nazwa usługi/czynności)

w projekcie dofinansowanym ze środków: Unii Europejskiej
w ramach programu: Kapitał Ludzki
nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSD7/RM0/2012

I. Informacje ogólne.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A,
44-100 Gliwice
2. Dane jednostki zamawiającej:
nazwa: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
adres (kod pocztowy, miasto): 40-019 Katowice
ulica, nr: Krasińskiego 8
tel.: (32) 603 4102, fax: (32) 603 4491
II. Osoba uprawniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach
merytorycznych i proceduralnych jest:
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl.,
tel. (32) 603 41 00,
Pokój: 122,
e-mail: jerzy.labaj@polsl.pl
III. Przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
szkolenia z zakresu zarządzania jakością dla studentów III roku w ramach kierunku
zamawianego realizowanego w ramach projektu: Inżynieria Materiałowa- ciekawe studia,
pewna przyszłość. Termin szkolenia: 1.10.2014 r- 31.10.2014 r. Szkolenie będzie
obejmowało grupę liczącą 20 osób. Szkolenie musi mieć formę wykładów i ćwiczeń w
łącznej liczbie 84h. Zajęcia szkoleniowe muszą być przeprowadzone w j. polskim. Celem
szkolenia jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu zarządzania jakością
. Zakres tematyczny szkolenia:
1. Istota jakości w przedsiębiorstwie.
2. TQM, a system zarządzania jakością.
3. Relacja klient – organizacja – dostawca.
4. Wymagania normy ISO 9001:2008.
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5. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością (Polityka jakości, Księga jakości,
procedury, instrukcje).
6. Nadzorowanie dokumentów i zapisów (w wersji papierowej i elektronicznej).
7. Podejście procesowa. Identyfikacja procesów. Mapa procesów. Mierniki procesów.
8.Wpływ zarządzania procesami na zarządzanie przedsiębiorstwem.
9. Walidacja procesów.
10. Nadzorowanie wyrobów niezgodnych z wymaganiami.
11. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowani i pomiarów.
12. Plan kontroli i badań.
13. Plan jakości.
14. Rola najwyższego kierownictwa.
15.Rola i zadania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
16.Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością. Klasyczne i nowe narzędzi,
techniki jakości.
17. Rola i zadania auditora (jakości) i auditora wiodącego (jakości)
18. Wymagania normy ISO 19011:2011
19. Zarządzanie programami auditów.
20. Typowe działania auditowe. Dokumentowanie niezgodności. Raport z auditu.
21. Nowelizacja normy ISO 9001:2015. Wymagania normy ISO 9001:2015. Co zmienia
norma ISO 9001:2015 w systemie zarządzania jakością.
2. Opis sposobu świadczenia (realizacji) usługi
Wykonawca (Oferent, który złożył wybraną ofertę) zobowiązany jest do:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: 1.10.2014 r.- 31.10.2014 r.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.
A. Wymagania stawiane Oferentom ubiegającym się o zamówienie w zakresie:
1) doświadczenia w organizowaniu i realizowaniu usług podobnych - zrealizowanie min.
3 szkoleń z zakresu zarządzania jakością
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadanie przez Oferenta*:
a) środków finansowych lub zdolności kredytowej pozwalającej na realizację
zamówienia
lub
b) obowiązującego na dzień, w którym upływa termin składania ofert, ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
V Kryteria wyboru oferty:
1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które spełniają minimalne wymagania w zakresie
oferowanej usługi.
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2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, którym
odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników
do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę
/najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia*.
4. Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
a) Kryterium: cena całkowita za realizację usługi;
Waga – 1 %
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C= [{Cn : Cb } x 100 ] x waga
Cn – cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej

VI. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej:
1. Podpisany i wypełniony formularz oferty cenowej „OFERTA” stanowiący załącznik
do niniejszego zaproszenia ofertowego.
2. Dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego, opisane w pkt.
IVA.
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VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć:
a. osobiście: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, 40-019 Katowice, ul.
Krasińskiego 8, pokój 122,
b. przesłać pocztą lub kurierem na adres: j/w.
c. przesłać na adres poczty elektronicznej: leslaw.gajda@polsl.pl
2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin składania ofert: od 11.07.2014 r. do dnia 17.07.2014 r. r. do godz. 10.00
4. Otwarcie ofert – 17.07.2014 r. o godzinie 10.30.
5. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą
rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
IX. Informacje dodatkowe
1. Z Wykonawca zostanie/nie zostanie zawarta umowa pisemna..
2. Warunki płatności:
a) przelew bankowy maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie
wystawionej faktury VAT/rachunku.
3. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego
względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane ww. ustawą.
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ZAŁĄCZNIK 1

OFERTA
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych
równowartości kwoty 14 000 Euro
na ................................................................
.....................................................................
.....................................................................

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
NIP: .................................................................................................................................
REGON: .........................................................................................................................
Numer rachunku bankowego: .........................................................................................
2. Oferujemy:
a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: .................................. zł,
a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ..............
...............................zł.;
b) termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni, licząc od dnia otrzymania
zamówienia/podpisania umowy;
c) okres gwarancji: ............................
d) warunki płatności: .........................
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:
a) .....................................................................................................................................
b) .....................................................................................................................................
c) .....................................................................................................................................

....................................., dnia ............................, 20..

roku.

..............................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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