
 

 

Nr sprawy: RPMA.10.03.04/RR/01/2017     Warszawa, dnia 03.08.2017 r. 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: 
„Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz 

„Spawanie metodą TIG (141)”” 

w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nazwa i adres zamawiającego 

Zamawiający: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie  

ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa  

Prowadzący rozpoznanie 
(adres): 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie  
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa 

Biuro Projektu  
„Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” 

ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa 
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 16:00  
tel. (22) 831-00-81, fax. (22) 635-78-49,  

www.zdz.edu.pl   e-mail: kompetencje@zdz.edu.pl  

 
1. Zakres rzeczowy świadczenia usługi został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia, 

która stanowi integralną część zaproszenia. 
 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części: 
 

Część 1: 
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych na dwóch kursach „Spawanie metodą MAG (135)” w Krajowym 
Centrum Metodycznym Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy  ZDZ w Warszawie, ul.  Nasielska  48,                
04-342 Warszawa – łącznie 60 godzin. 
 
Część 2: 
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursie „Spawanie metodą TIG (141)” w Krajowym Centrum 
Metodycznym Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy  ZDZ w Warszawie, ul.  Nasielska  48, 04-342 
Warszawa – 30 godzin. 
 
Część 3: 
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursie „Spawanie metodą MAG (135)” w Centrum Kształcenia  
w Ciechanowie  ZDZ w Warszawie, ul.  Płońska 57a, 06-400 Ciechanów – 30 godzin. 
 
Część 4: 
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursie „Spawanie metodą TIG (141)” w w Centrum Kształcenia  
w Ciechanowie  ZDZ w Warszawie, ul.  Płońska 57a, 06-400 Ciechanów – 30 godzin. 
 
Część 5: 
Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach dwóch kursów „Spawanie metodą MAG (135)”                               
w Krajowym Centrum Metodycznym Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy  ZDZ w Warszawie,                       
ul. Nasielska  48 –  192 godziny łącznie. 
 
Część 6: 
Przeprowadzenie zajęć praktycznych na kursie „Spawanie metodą TIG (141)” w Krajowym Centrum 
Metodycznym Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy  ZDZ w Warszawie, ul.  Nasielska  48 –  96 godzin. 
 
Część 7: 
Przeprowadzenie zajęć praktycznych na kursie „Spawanie metodą MAG (135)” w Centrum Kształcenia  
w Ciechanowie ZDZ w Warszawie, ul.  Płońska 57a, 06-400 Ciechanów – 96 godzin. 
 
Część 8: 
Przeprowadzenie zajęć praktycznych na kursie „Spawanie metodą TIG (141)”w Centrum Kształcenia  

w Ciechanowie ZDZ w Warszawie, ul.  Płońska 57a, 06-400 Ciechanów – 96 godzin. 
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Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części. 

 
3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy: 
 
 
 
Wykładowca realizujący zajęcia teoretyczne musi posiadać:  

 Tytuł inżyniera/technika spwalanika lub osoba posiadająca kwalifikacje instruktora spawania 
potwierdzone dyplomem Europejskiego / Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP) lub 
dyplom Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (EWE/IWP) 

 Doświadczenie w prowadzeniu zajęć - min 3 lata. 
 
 

Instruktor realizujący zajęcia praktyczne musi posiadać:  

 Wykształcenie co najmniej średnie wraz z aktualnym Świadectwem Egzaminu Kwalifikacyjnego 
Spawacza wg PN-EN ISO 9606 na poziomie ponadpodstawowym (w procesie spawania metodą 
MAG/TIG), 
Lub 
ukończony kurs Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP) oraz 
aktualne Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg PN-EN ISO 9606, w procesie spawania 
odpowiadającego zakresowi prowadzonego szkolenia   

 Doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych min. 3 lata 
 

Na potwierdzenie warunku wykonawca złoży CV stanowiące załącznik nr 3 oraz  kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem). 
 

4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz musi zawierać: 
- życiorys zawodowy – Załącznik nr 3 oraz kserokopie ( potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia. 
 

Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą i będzie osobiście realizować zamówienie musi spełnić 
następujący warunek: 

Łącznie zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach Funduszu Polityki Spójności 

oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta (ZDZ Warszawa) 

i innych podmiotów (w szczególności w ramach stosunku pracy , stosunku cywilnoprawnego, 

samozatrudnienia i zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej), nie 

przekroczy 276 godzin miesięcznie. 

 

Na spełnienie tego warunku Wykonawca złoży przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz  

z załącznikami, którego wzór został załączony do postępowania (Załącznik nr 5). 

 

5. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę zgodnie z następującymi 
kryteriami: 

a. Cena – 80% 

b. Dodatkowe kwalifikacje/ukończone kursy – 20% 

c.  

1) Opis sposobu obliczania ceny: 

     Cena najniższej oferty brutto  

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x 80%x 100  

     Cena badanej oferty brutto 

 

2) Punktacja za kryterium „Dodatkowe kwalifikacje/ukończone kursy” zostanie przyznana wykonawcom, 
którzy posiadają udokumentowane: 

 

a. ukończony kurs instruktora/inżyniera spawania wg krajowych programów szkoleniowych – 
waga punktowa: 10 pkt 

b. ukończony  kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – waga punktowa: 
10 pkt 
 



 

 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za wszystkie kryteria – cena + 
dodatkowe kwalifikacje – uzyska najwyższą ilość punktów. Wykonawca może uzyskać od 1 do 100 punktów.  

 

6. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia, do dnia 11.08.2017r. 

do godz. 12.00,  osobiście, kurierem lub pocztą: 

 

 

Na adres: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa  

 

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

 

„Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG 135” oraz 

„Spawanie metodą TIG 141”” 

Projekt „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” 

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

 

7. W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy kwalifikacje@zdz.edu.pl lub telefoniczny (22) 831-00-81 
w. 135. Osoba do kontaktu: Jacek Broda. 

 
 

Jacek Broda 

Koordynator Projektu 
 

 
 

Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 - oferta cenowa 
3. Załącznik nr 3 - życiorys zawodowy 
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań 
5. Załącznik nr 5 - projekt umowy 

6. Załącznik nr 6 - oświadczenie zleceniobiorcy 

mailto:kwalifikacje@zdz.edu.pl

