Wy sza Szkoła Handlowa w Radomiu
26-600
600 Radom, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7A
tel.: +48483632290, fax +48 483632291
e-mail: kadry@wsh.pl
Adres internetowy: www.wsh.pl
NIP 9482027811; REGON 670195619

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr FILM/POWER/A016/2020
FILM

mplementacji technologii wspieraj cych dost pno Wy szej Szkoły
Realizacja zadania implementacj
Handlowej w Radomiu w ramach projektu Wy sza Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelni
dost pn realizowanego przez Wy sz Szkoł Handlow w Radomiu współfinansowanego ze
rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój Priorytet III Szkolnictwo wy sze dla gospodarki i rozwoju
rozwoju, działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wy szych

Termin składania ofert: 26/01/2021 r.

godz.9:00
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ZAPYTANIE OFERTOWE
nr FILM/POWER/A016/2020
FILM
Realizacja zadania implementacji technologii
technologii wspieraj cych
dost pno Wy szej Szkoły Handlowej w Radomiu w ramach
projektu Wy sza Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelni dost pn
Post powanie prowadzone jest w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania
rynku, okre lonego w sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Fundusz Spójno ci na lata 2014-2020.
2014
Zamawiaj cy informuje, e post powanie nie jest prowadzone w oparciu o ustaw z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, w zwi zku, z czym nie jest mo liwe
stosowanie rodków odwoławczych okre lonych w ustawie.
A. DANE ZAMAWIAJ CEGO
Wy sza Szkoła Handlowa w Radomiu
26-600
600 Radom, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7A
tel.: +48483632290, fax +48 483632291
strona www: www.wsh.pl
NIP 9482027811; REGON 670195619
Godziny pracy Zamawiaj cego: od wtorku do soboty, w godz. 8:00 do 16:00.
B. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Katarzyna Majka
e-mail: kmajka@wsh.pl
C. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
zosta dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w
poni szym ogłoszeniu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 9:00 dnia 26 stycznia
2021 r. (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiaj cego na adres
Wy sza Szkoła Handlowa,
andlowa, ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom, w godzinach 8:00
8
–
16:00 Dział Kadr, pok. 211.
211
Oferty zło one po wskazanym terminie nie b d rozpatrywane.
D. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest implementacja technologii wspieraj cych dost pno
Wy szej Szkoły Handlowej w Radomiu poprzez stworzenie
tworzenie filmiku
„REKRUTACJA KROK PO KROKU” z napisami lub lektorem w j zyku
migowym w ramach projektu Wy sza Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelni
dost pn .
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E. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa usługi
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w ramach projektu Wy sza Szkoła Handlowa w
Radomiu Uczelni dost pn realizowanego przez Wy sz Szkoł Handlow w
Radomiu
2. Termin realizacji Zadania 1:
28 luty 2021 r.
3. Opis zadania:
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# w ramach projektu
Wy sza Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelni dost pn realizowanego przez
Wy sz Szkoł Handlow w Radomiu
Czas trwania filmu: od 2 do 5 minut
Zawarto :
• Przebieg procesu rekrutacji, według aktualnych wytycznych Uczelni
• Krótka prezentacja Uczelni
• Napisy dla niesłysz cych lub lekto
lektor j zyka migowego
Dodatkowe wymogi:
•

Współpraca z Uczelni w zakresie dostosowania przekazywanych tre ci na
potrzeby filmiku, tak, aby zapewni
ich dost pno
dla osób z
niepełnosprawno ciami

4. Miejsce przeprowadzenia: Radom – siedziba Wy szej Szkoły Handlowej w
Radomiu
F. INFORMACJE DODATKOWE ODNO NIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert cz ciowych.
2. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca mo e powierzy wykonanie cz ci zamówienia Podwykonawcy.
4. Zamawiaj cy nie zastrzega obowi zku osobistego wykonania przez Wykonawc
kluczowych cz ci zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy cz
zamówienia
Podwykonawcy, Zamawiaj cy
da wskazania przez Wykonawc cz ci
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy Podwykonawcom, i podania
przez Wykonawc firm Podwykonawców.
Podwykonawców
6. Je eli wyst pi zmiana albo rezygnacja Podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał si , w celu wykazania spełniania warunków
wa
udziału w
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post powaniu, Wykonawca
ykonawca jest zobowi zany niezwłocznie – nie dłu ej ni w
ci gu 7 dni – wykaza Zamawiaj cemu, e proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ni Podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał si w trakcie
trakcie post powania o
udzielenie zamówienia.
7. Je eli powierzenie Podwykonawcy wykonania cz ci zamówienia na usługi
nast puje
uje w trakcie jego realizacji, Wykonawca
Wykonawca na
danie Zamawiaj cego
przedstawia o wiadczenia
wiadczenia wymagane w niniejszym post powaniu dotycz ce
Podwykonawcy.
8. Je eli Zamawiaj cy stwierdzi, e wobec danego Podwykonawcy zachodz
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowi zany jest zast pi
tego
Podwykonawc lub zrezygnowa z powierzenia wykonania cz ci zamówienia
Podwykonawcy.
9. Zamawiaj cy nie przewiduje rozlicze z Wykonawc w walutach obcych.
Rozliczenia prowadzone b d wył cznie w złotych polskich.
10. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu.
ŁU W POST POWANIU ORAZ PODSTAWY
G. WARUNKI UDZIAŁU
WYKLUCZENIA
zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia
a. spełniaj warunki udziału w post powaniu okre lone przez Zamawiaj cego
i. posiadaj kompetencje lub uprawneinia do prowadzenia okre lonej
działalno ci zawodowej,
zawodowej o ile wynika to z odr bnych przepisów
przepisów.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie
zło onego o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu
- Zał cznik nr 2 do zapytania ofertowego
ii. znajduj cy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej
wykonanie zamówienia,
zamówienia, tj. nie pozostaj w stanie likwidacji, upadło ci,
ani nie toczy si
wzgl dem nich post powania naprawcze,
restrukturyzacyjne lub sanacyjne.
sanacyjne
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie
zło onego o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu
- Zał cznik nr 2 do zapytania ofertowego
iii. zdolno ci technicznej lub zawodowej – Zamawiaj cy uzna warunek za
spełniony na podstawie
ie zło onego o wiadczenia o spełnianiu warunków
udziału w post powaniu - Zał cznik nr 2 do zapytania ofertowego
b. niepowi zani osobowo i kapitałowo z Zamawiaj cym – potwierdzenie
spełnienia warunku – Zał cznik nr 3 do zapytania ofertowego
2. Zamawiaj cy oceni sspełnienie
pełnienie przez Wykonawc warunków udziału w
post powaniu stwierdzeniem spełnia lub nie spełnia,, w oparciu o wymagane
dokumenty i zawarte w nich informacje.
3. Zamawiaj cy mo e, na ka dym etapie post powania, uzna , e Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolno ci, je eli zaanga owanie zasobów technicznych lub
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zawodowych Wykonawcy w inne przedsi wzi cia gospodarcze Wykonawcy mo e
mie negatywny wpływu na realizacj niniejszego zamówienia.

H. WYKAZ O WIADCZE I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY
WYKONAWCY
O wiadczenia i dokumenty składane wraz z ofert – dotyczy ka dego Wykonawcy
bior cego udział w zapytania ofertowego:
ofertowego
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy–
ofertowy wg wzoru stanowi cego zał cznik
nr 1 do zapytania ofertowego – oryginał
2. W celu wykazania spełnienia
spełnienia warunków udziału w post powaniu, w kontek cie
kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre lonej działalno ci zawodowej, o
ile wynika to z odr bnych przepisów o wiadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia – wypełnione
ypełnione i podpisane
o wiadczenie wg wzoru stanowi cego zał cznik nr 2 do zapytania ofertowego –
oryginał;
3. W celu wykazania niepowi zania osobowego i kapitałowego z Zamawiaj cym –
wypełnione i podpisane o wiadczenie wg wzoru stanowi cego zał cznik nr 3 do
zapytania ofertowego – oryginał;
4. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisuj cym ofert , o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powy szym zakresie nie wynika wprost z
dokumentu rejestrowego;
5. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez wykonawców,
o wiadczenie wg wzoru na zał czniku nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego
składa ka dy z wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzaj spełnianie warunków udzia
udziału
łu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym ka dy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Wykonawcy b d cy przedsi biorcami zobowi zani s doł czy do oferty aktualny
odpis z wła ciwego rejestru
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno ci
gospodarczej.
I INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI
1. W niniejszym post powaniu wszelkie informacje nale y przekazywa za
po rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe /Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830/,
osobi cie, za po rednictwem posła ca,
ca faksu lub przy u yciu rodków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu
ozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług
drog elektroniczn /Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615/.
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2. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj informacje za po rednictwem
faksu lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej, ka da ze Stron na
danie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania wiadomo ci przez Wykonawc domniemywa si ,
i pismo wysłane przez Zamawiaj cego na adres m
mailowy
ailowy lub numer faksu podany
przez Wykonawc , zostało mu dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si
Wykonawcy z tre ci przekazanego pisma.
3. Forma pisemna zastrze ona jest w szczególno ci dla składania oferty wraz
z zał cznikami oraz o wiadcze i dokumentów
dokumentów składanych przez Wykonawc
dla wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie
spełnienia warunków
arunków udziału w post powaniu.
4. Wykonawca w swojej ofercie, dla spełnienia wymaga , o których mowa w ust. 1,
powinien wskaza swój adres e-mailowy,
e
y, numer faksu, jak równie adres do
korespondencji.
5. Wszelkie informacje przekazywane przez Wykonawc powinny by podpisane
przez osob upowa nion do wyst powania w imieniu Wykonawcy albo przez
osob umocowan przez osob uprawnion , w przypadku osób fizy
fizycznych przez
Wykonawc albo przez osob umocowan przez Wykonawc .
6. Wykonawcy kieruj cy korespondencj
do Zamawiaj cego powinni
powoływa si na numer referencyjny sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE
OFER
nr FILM/POWER/A016/2020
/POWER/A016/2020
7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
p. Katarzyna Majka – Pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawno ciami
kadry@wsh.pl
B PRZYGOTOWANIA I ZŁO ENIA OFERT
J. SPOSÓB
1. Wykonawca zobowi zany jest zapozna si dokładnie
dokładnie z informacjami zawartymi
zapytaniu ofertowym i przygotowa ofert zgodnie z wymaganiami okre lonymi w
tym dokumencie, a w szczególno ci by tre oferty odpowiadała tre ci zapytania.
2. Wykonawca mo e zło y tylko jedn ofert . Zło enie wi cej ni jednej oferty na
jedno zadanie spowoduje
duje odrzucenie wszystkich ofert zło onych przez Wykonawc .
3. Ofert nale y zło y , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej w j zyku polskim,
na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nie cieralnym atramentem oraz
podpisana przez osob upowa nion do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca si , aby
ka da zapisana strona oferty (wraz z zał cznikami do oferty) była ponumerowana i
parafowana przez Wykonawc .
4.
!
. Zaleca si , aby strony oferty były trwale ze sob poł czone (zszyte,
zbindowane lub sklejone na grzbiecie) i kolejno ponumerowane.
5. Oferta powinna by podpisana przez osob upowa nion do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z form reprezentacji Wykonawcy okre lon w rejestrze
s dowym lub innym dokumencie, wła ciwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, albo przez osob umocowan przez osoby uprawnione, przy czym
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pełnomocnictwo musi by zał czone do oferty. Pełnomocnictwo musi by zło one w
formie oryginału lub kserokopii
kserokopii po wiadczonej za zgodno z oryginałem.
6. "
#
#
!
%&
!
nione.
7. Wykonawca zobowi zany jest wskaza cen wyra on w polskich złotych zgodnie z
wzorem formularza oferty stanowi cym zał cznik nr 1 do zapytania ofertowego.
ofertowego
Wskazana cena brutto musi uwzgl dnia wszystkie koszty i składniki niezb dne do
wykonania zamówienia
wienia przez Wykonawc .
8. Wykonawca, przyst puj c do udziału w post powaniu, akceptuje tym samym jego
tre oraz tre wszystkich zał czników.
9. Poprzez zło enie oferty, Oferent wyra a zgod na podanie do wiadomo ci pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Wykonawca ma prawo zastrzec poufno informacji
stanowi cych tajemnic jego przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej kon
% '
!
Wykonawcy nale y oznaczy w sposób wyra
wyra$nie
nie okre laj cy wol ich utajnienia.
Wskazane jest wyodr bnienie dokumentów zawieraj cych zastrze one informacje.
Brak zastrze enia traktowany b dzie jako zgoda
zgoda na ujawnienie tre ci oferty w cało ci.
10. Wszelkie poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby (osób) podpisuj cej ofert .
11.
!
!
!
oryginałem przezz Wykonawc .
12. Oferty niekompletne lub $le
le skonstruowane b d odrzucone i nie b d podlega
ocenie przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy uprzednio wezwie Wykonawców do
uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych
13. Oferty mo na składa w nast puj cym miejscu:
nazwa instytucji:
Wy sza Szkoła Handlowa w Radomiu
miejscowo :
26-600 Radom
ulica:
Traugutta 61a – pokój 211
w terminie do dnia
26/01/2021 r. do godziny 09:00
14. Oferty zostan otwarte w nast puj cym miejscu:
nazwa instytucji:
Wy sza Szkoła Handlowa w Radomiu
miejscowo :
26-600 Radom
ulica:
Traugutta 61a – pokój 211
w dniu
26/01/2021 r. o godz. 9:30
15. Za moment zło enia oferty uznaje si czas jej zarejestrowania w WSH Radom.
Radom Oferta
zło ona po terminie zostanie zwrócona bez otwierani
otwierania.
K. OTWARCIE OFERT I WARUNKI ODRZUCENIA
1. Zamawiaj cy dokona weryfikacji i oceny zło onych ofert pod wzgl dem ich formalnej
zgodno ci z tre ci zapytania ofertowego.
2. Oferta zostanie odrzucona, je li:
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a. jej tre nie odpowiada tre ci niniejszego zapytania ofertowego,
b. zostanie zło ona po terminie,
c. jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d. jest niezgodna z obowi zuj cymi przepisami prawa,
e. jest przygotowana niezgodnie z punktem H zapytania ofertowego – WYKAZ
O(WIADCZE)
WIADCZE) I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ*
WIADCZE
MAJ
DOSTARCZY
DOSTARCZY+
WYKONAWCY oraz punktem J zapytania ofertowego SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA I ZŁO
ZŁO,ENIA
ENIA OFERT, a braki nie zostały uzupełnione
we wskazanym terminie.
f. kop
./".01 /2&34"5" 6786 8 &9",:786 ";:25
! !
<
&
!
.
3. Zamawiaj cyy mo e w toku weryfikacji i oceny ofert
da od Wykonawców
wyja nie oraz uzupełnie dokumentów dotycz cych tre ci zło onych ofert.
Zamawiaj cy odrzuci ofert Wykonawcy, który nie zło y wyja nie w wyznaczonym
terminie lub je eli dokonana ocena wyja nie wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzi, e oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemo liwe do
udokumentowania.
przysługuj adne roszczenia przeciw
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługu
Zamawiaj cemu.
adne informacje dotycz ce procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostan ujawnione
5. ,adne
Wykonawcom lub innym osobom, niezaanga owanym w proces oceny i wyboru
oferty
L. INFORMACJE O WYKLUCZENIACH
1. Z udziału w post powaniu wykluczone s podmioty powi zane osobowo i kapitałowo
z Zamawiaj cym. Przez powi zania
ania kapitałowe lub osobowe rozumie si wzajemne
powi zania mi dzy Zamawiaj cym lub osobami upowa nionymi do zaci gania
zobowi za w imieniu Zamawiaj cego lub osobami wykonuj cymi w imieniu
Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z przygotowaniem i przeprowadzeni
!
, polegaj ce w szczególno ci na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz dza
dzaj cego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w zwi zku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
kur
2.
!
r6
do zapytania ofertowego nr FILM/POWER/A016/2020.
/POWER/A016/2020. Brak zło enia zał cznika
skutkowa b dzie wykluczeniem Wykonawcy.
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M KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocenie b d podlegały oferty, które:
a) zostały zło one przez Wykonawców, którzy spełniaj warunki udziału w
post powaniu;
b) nie zostały odrzucone
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %):
Zamawiaj cy udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta
of
zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza,
ejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzoru:
Lp.
1.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

Cena brutto

100%

1) Cena brutto – 100%
C – wska
wska$nik
nik kryterium cena brutto – Wykonawca w powy szym kryterium otrzyma
maksymalnie 1000 pkt.
Ilo
punktów uzyskanych w kryterium cena brutto b dzie wyliczona wg
nast puj cego wzoru:
najni sza oferowana warto brutto
spo ród zakwalifikowanych ofert
C=

x 1000
warto

badanej oferty brutto

3. Je eli w niniejszym post powaniu nie b dzie mo na dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zostały zło one oferty o takiej samej cenie,
Zamawiaj cy wezwie Wykonawców do zło enia ofert uzupełniaj cych. Zło enie oferty
uzupełniaj cej polega b dzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej, jednak nie
wy szej ni zaoferowana w ofercie pierwotnej.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmó
odm
!
zamówienia, Zamawiaj cy wybierze Wykonawc , który zaj ł kolejne (drugie) miejsce
na li cie rankingowej.
5. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do uniewa nienia post powania, je eli cena oferty,
która
ra została wybrana jako najkorzystniejsza przewy sza kwot
&
cy
zamierza przeznaczy na realiza
ówienia.

N. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wybrany Wykonawca ma obowi zek skontaktowa si z Zamawiaj cym w terminie 7
dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu
uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do wykonania zamówienia.
zam wienia.
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