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ZAMAIWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE
IFOTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Andrzejewskiej 3, 92-550 Łódź

Zapytanie nr 6 z dnia 27.05.2014 r.

TRYB ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach
Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
80500000 – 9 Usługi szkoleniowe, 80511000 - 9 Usługi szkolenia personelu 80530000 - 8 Usługi szkolenia
zawodowego.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, w tym:
przeprowadzenie szkoleń:
Część A) Prognozowanie i zarządzanie popytem,
Część B) Profesjonalne zarządzanie zakupami,
Część C) Planowanie w logistyce i produkcji wg. standardu CPIM:
- moduł 1: Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Fundamenty (BSCM),
- moduł 2: Szczegółowe Planowanie i Harmonogramowanie - Zarządzanie Zapasami (DSP),
- moduł 3: Strategiczne Zarządzanie Zasobami (SMR),
- moduł 4: Wykonanie i Kontrola Operacji – harmonogramowanie produkcji (ECO).
- moduł 5: Nadrzędne planowanie zakupów (MPR).
oraz
Część D) Dostarczenie podręczników
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybraną przez siebie cześć
zamówienia (A-D).
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA:
Część A) Prognozowanie i zarządzanie popytem
- 1grupa x 4 osoby,32h/grupę, 4dni/grupę
- termin szkolenia: 2015r.
- 1h=45 min.
Część B) Profesjonalne zarządzanie zakupami
- 1grupa x 4 osoby,32h/grupę, 4dni/grupę
- termin szkolenia: 06.2014 r.
- 1h=45 min.

Człowiek najlepsza inwestycja!
Projekt „CZYSTA WIEDZA - kompleksowy program szkoleń kadry PPW IFOTAM Sp. z o.o.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach poddziałania 8.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Część C) Planowanie w logistyce i produkcji wg. standardu CPIM:
- 1grupa x 4 osoby,128h/grupę, 16dni/grupę, 5 modułów,
- termin szkolenia dla poszczególnych modułów:
 moduł 1: Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Fundamenty (BSCM) - 07.2014r.
 moduł 2: Szczegółowe Planowanie i Harmonogramowanie -Zarządzanie Zapasami (DSP) - 09.2014r.
 moduł 3: Strategiczne Zarządzanie Zasobami (SMR) - 11.2014r.
 moduł 4: Wykonanie i Kontrola Operacji – harmonogramowanie produkcji (ECO) - 12.2014r.
 moduł 5: Nadrzędne planowanie zakupów (MPR) - 2015r.
Część D) Dostarczenie podręczników:
4 zestawy, w tym każdy zestaw zawierał będzie:
- CPIM Exam Content Manual,
- Introduction to Materials Management.
.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
Dla każdego ze szkoleń (części A-C):
- przeprowadzenie szkoleń przy udziale profesjonalnej kadry trenerskiej.
- zapewnienie wszystkim uczestnikom szkoleń materiałów (dodatkowo Wykonawca przekaże do archiwum
projektu jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych dla każdej z grup).
- ocena jakości prowadzonych szkoleń poprzez przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej (ankiet).
- ocena poziomu wiedzy wejściowej uczestników poprzez pre-testy (szkolenia A-C) oraz post-testy (szkolenie C).
- prowadzenie dzienników zajęć, karty pracy trenerów.
- wystawienie certyfikatów uczestnictwa (szkolenia A-C) oraz certyfikatów pozyskanych kompetencji (szkolenie
C).
Dla części D:
Zakup i przekazanie uczestnikom zestawów podręczników.
WYKLUCZENIE:
Wykluczone z możliwości realizacji zamówienia będą podmioty/osoby, które powiązane są Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
KRYTERIA DOSTEPU:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią jednocześnie następujące kryteria
dostępu.
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Kryterium dostępu nr 1 (osobno dla każdej z wybranej do realizacji części zamówienia A-C):
Delegowanie przez Wykonawcę do przeprowadzenia szkoleń (będących przedmiotem zamówienia) kadry
trenerskiej posiadającej doświadczenie w realizacji co najmniej 5 szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem
zamówienia. Warunek musi spełnić każdy trener delegowany do realizacji zamówienia.
Weryfikacja spełnienia kryterium - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Kryterium dostępu nr 2
Posiadanie statusu APICS Channel Partner oraz kadry trenerskiej wpisanej na oficjalną listę APICS
umożliwiającą przeprowadzenie szkolenia "Planowanie w logistyce i produkcji wg. standardu CPIM" w oparciu
o certyfikowany program szkolenia.
Oferty, które nie spełniają określonych kryteriów dostępu zostaną odrzucone.
OCENA OFERT:
Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się następującym kryterium:
Cena netto za całość zlecenia - waga 100%
Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru
Liczba punktów = (cena netto najkorzystniejszej oferty / cena netto badanej oferty) x 100,
Źródło weryfikacji spełnienia kryterium – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
- Oferty należy składać do dnia 10.06.2014r. do godz. 16.00
 mailowo na adres jdrzazga@ifotam.com.pl.
lub
 w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą lub kurierem (decyduje data i godzina wpływu) na adres:
PPW IFOTAM Sp. z o. o., ul. Andrzejewskiej 3, 92-550 Łódź .
- W przypadku składania oferty pocztą/kurierem/osobiście powinna ona być złożona w zamkniętej kopercie
z nazwą lub pieczęcią Oferenta oraz z napisem "Oferta w ramach zapytania nr 6 z dnia 27.05.2014r. ”
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferta musi zostać złożona na wzorach przekazanych przez Zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wykonawcą w celu złożenia wyjaśnień.
- Oferty posiadające braki/uchybienia (brak któregokolwiek z załączników, brak wypełnionych wymaganych pól,
oferty wypełnione na zmodyfikowanych samowolnie wzorach formularzy) nie będą podlegały ocenie z uwagi na
brak możliwości porównania ofert z konkurentami i zachowania tych samych warunków oceny.
WYBÓR WYKONAWCY:
Zamawiający wyśle informację drogą mailową o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył
ofertę w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający zawrze z wybranym w postępowaniu Wykonawcą
umowę.
UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku przekroczenia
dostępnej puli środków na realizację całości zamówienia, bądź poszczególnych części składowych zamówienia,
braku ofert lub gdy w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania
uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy
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KONTAKT:
Justyna Drzazga
jdrzazga@ifotam.com.pl
ZAŁĄCZNIKI:
Do oferty należy załączyć
załącznik nr 1 – Formularz oferty (zgodnie ze wzorem),
załącznik nr 2 – Potwierdzenie odbioru (zgodnie ze wzorem),
załącznik nr 3 – Wykaz usług (zgodnie ze wzorem),
załącznik nr 4 – Oświadczanie dot. kryterium dostępu nr 2 (zgodnie ze wzorem),
załącznik nr 5 - KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

