ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 11 z dnia 25/06/2019
NA OPRACOWANIE WZORU SEKTOROWEGO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
(POROZUMIENIA EDUKACYJNEGO)
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42,
40-026 Katowice
II. POSTĘPOWANIA OGÓLNE:
Zgodnie z zasadą analizy rynku Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
OPRACOWANIE WZORU SEKTOROWEGO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
(POROZUMIENIA EDUKACYJNEGO) w ramach projektu „Rady ds. kompetencji w sektorze
motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Opracowanie wzoru sektorowego porozumienia o współpracy (porozumienia
edukacyjnego) pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką edukacyjną. Porozumienie ma
regulować zasady współpracy stron mających na celu realizację kształcenia dualnego
(odbywania staży i praktyk uczniów szkół u przedsiębiorców) na poziomie szkolnictwa
branżowego (dedykowanego branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności).
Wzór porozumienia należy opracować na bazie dostępnych na rynku modeli współpracy,
istniejących porozumień i dobrych praktyk, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji
prawnych, szczególnie związanych z prawem oświatowym (w szczególności: Kodeks Pracy,
Ustawa o Prawie Oświatowym, Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22
lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu).
Porozumienie powinno mieć charakter umowy, określającej obowiązki i prawa stron,
regulującej warunki współpracy, w tym uwzględniającej ewentualne wymogi i benefity dla
ucznia/słuchacza. Porozumienie powinno uwzględniać i regulować kwestie wieku uczniów
(mogą być niepełnoletni lub/i pełnoletni), kwestię ewentualnych warunków szkodliwych,
czasu odbywania praktyki/stażu, monitoring procesu kształcenia teoretycznego i
praktycznego, w tym wydanie odpowiednich zaświadczeń, zadania Opiekuna stażysty,
ewentualne ubezpieczenia, zabezpieczenia, szkolenia, zasady wynagradzania. Należy
zwrócić szczególną uwagę na program kształcenia oraz dostęp do infrastruktury związanej
z kształceniem praktycznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo uszczegółowienia
przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych zapisów umownych i przeprowadzenia
konsultacji z jednostkami oświatowymi.
IV. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE OFERTY:

Wykonawca wyraża zgodę na oznaczenie przygotowanego dokumentu informacją
o realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020.



W cenę usługi wliczone będą wszelkiego rodzaju koszty poniesione przez
Wykonawcę
 Wzór porozumienia powinien zostać przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni
kalendarzowych od podpisania umowy.
V. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej;
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (tj. wiedza i doświadczenie w realizacji usług prawnych).
VI. SKŁADANIE OFERT:
1)
Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty (podpisany skan załącznik nr 1)
drogą mailową na adres: mbezak@ksse.com.pl do dnia 20.07.2019 r., do godziny 10:00.
2)
Wartość cenowa za usługę na ofercie nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony
Zamawiającego jest: Monika Bezak, tel. +48 500 593 432.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najniższą kwotę brutto
oferowaną za usługę przy spełnieniu wymagań formalnych zawartych w zapytaniu.
Kryterium oceny ofert jest cena brutto za cały zakres zamówienia – waga 100%
IX. WYNIK POSTĘPOWANIA:
Wyniki postępowania ogłoszone zostaną na stronie Zamawiającego: www.ksse.com.pl do
dnia 30.07.2019r.
X. Termin płatności
Płatność nastąpi po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
XI. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Katowicach zastrzega sobie prawo
zmiany zapytania i warunków, a także odwołania zapytania w każdym czasie bez
podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
XII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

