
 

 

Łódź, dnia  03 grudnia  2018 r. 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE 
 

W związku z realizacją zadania: Doskonalenie nauczycieli w roku 2018 zapraszamy Państwa do złożenia oferty 

na szkolenie z zakresu : Kurs ortodontyczny dla higienistek stomatologicznych. 

 
 

I.          NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. 

Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź 
 
 

II.         RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie jest realizowane na podstawie Art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (z 

dnia 29 stycznia 2004 r.) dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. Postępowanie prowadzone jest w formie 

zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zapytanie wraz ze wszystkimi 

załącznikami do pobrania zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum, na stronie 

http://www.cku-lodz.edu.pl oraz      w      s i e d z i b i e  C e n t r u m  

 
 
 

III. OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA  – Doskonalenie nauczycieli w roku 2018 Centrum 

Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. 
 

KOD CPV 

CPV dla zamówienia : 
80000000-4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80530000-8   Usługi szkolenia zawodowego 
80510000-2   Usługi szkolenia specjalistycznego 
 

             Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej dotyczącej Kursu  
             ortodontycznego dla higienistek stomatologicznych. 

 

Znak postępowania CKU/D/2/2018 

Czas trwania kursu: 16 h (godziny lekcyjne liczone po 45 minut) 

Liczba uczestników: 2 osoby wyznaczone przez zamawiającego 

Prowadzący: zespół - lekarz stomatolog + higienistka 

Termin realizacji zamówienia: do 22.12.2018 rok 

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Łódzkie, Województwo Mazowieckie 

 

 Zakres szkolenia:  

Kurs ma na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu ortodoncji, periodontologii oraz     wzajemnych relacji 

tych dziedzin, przygotowania pacjenta do leczenia ortodontycznego, oraz prowadzenia go w fazie aktywnej 

oraz biernej leczenia ortodontycznego. 

 



 

 

Uczestnik kursu powinien zdobyć wiedzę z zakresu: 

               Asystowania przy zabiegach ortodontycznych. 

               Instrumentarium  gabinetu ortodontycznego. 

               Przygotowania  pacjenta do leczenia ortodontycznego. 

               Klasyfikacji  wady zgryzu. 

               Konsultacji  ortodontycznych – jakich pacjentów kierować i w jakim zakresie.     

               Prawidłowej higienizacji pacjenta ortodontycznego. 

               Domowej  profilaktyki  pacjenta ortodontycznego. 

               Opieki nad  pacjentami ortodontycznymi z problemami periodontologicznymi. 

               Przygotowania  pacjentów periodontologicznych do leczenia ortodontycznego. 

               Dokumentacji fotograficznej u pacjenta ortodontycznego. 

               Wykonywania skanów zębów oraz pobierania wycisków. 

 
Zaliczenie kursu nastąpi po weryfikacji praktycznej oraz teoretycznej zdobytych umiejętności. 
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu/szkolenia, na którym będzie wyszczególniona liczba 
godzin szkolenia oraz jego zakres z informacją o zaliczeniu. 

Program kursu będzie stanowił załącznik do umowy. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1.   Zamawiający   nie   ustanawia   kryteriów   dostępu   do   udziału   w   postępowaniu. 

W  postępowaniu  mogą  brać  udział  podmioty,  które  wykażą  poprzez  złożenie 

oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zapytania, że: 

a)   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b)  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c)   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d)  podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 

133, poz.883 z późn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji zamówienia. 

e)   nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

  uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki 

osobowej; 

  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

    pozostawaniu 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. 



 

 

f)   ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są cenami 

stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

g)  Wykonawca  jest  związany  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  zapytaniu 

ofertowym; 

h) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

1.   Termin  wykonania  zamówienia: zgodnie z  ofertą  Wykonawcy  oraz terminami 

wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.   Realizacja zgodnie z warunkami umowy. 

3.   Miejscem   realizacji   z amówien ia    zgodnie   z   wskazanymi   w   opisie     
    przedmiotu  zamówienia 
 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów każda ważna oferta poddana 

zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi 

kryterium: 
 

1.   Cena – 80 %: 

Cena   powinna   być   podana   w   złotych   wraz   ze   wszystkimi   należnymi   podatkami i 

obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru cena oferty najniższej / 

cena oferty ocenianej x 80. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium 

cena wynosi 80. 

2.   Doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowe j  – 20 % 

Zasady oceny ofert wg kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej”: 

Wykonawca w formularzu oferty wskaże odpowiedni okres  za który uzyska następującą ilość punktów: 

Przeprowadzenie 1-5 szkoleń     -   5 punktów  

Przeprowadzenie 6-10 szkoleń   - 10 punktów 

Przeprowadzenie 11-15 szkoleń - 15 punktów  

Przeprowadzenie 16-20 szkoleń - 20 punktów  

Łącznie w ramach kryterium można uzyskać 20 punktów 

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, 

którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 

 
VII. Pozostałe informacje: 

 

1.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych 

na zamówienie. 

2.   W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość 

podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą. 

3.   Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 21  dni 
 
 



 
 

 

po otrzymaniu faktury. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych  realizacją  zadania na  etapie,  w  którym  uczestniczył  w  nim  

Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. 

4.   Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 

50% wartości zamówienia określonego w umowie. 

5.   W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  związanej  z  potrzebą  dokonania  stosownych  zmian w umowie w 

celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze 

aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

a. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
b. zabezpieczenia i kar umownych 

 

 
VIII. Pozostałe wymagania wobec wykonawcy 
 

1.   Rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia. 

2. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności   

Zamawiającego   rozumiane   jako   realizacja   przedmiotu   zamówienia w miejscu i czasie ściśle 

określonym przez Zamawiającego,  

3.   Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy. 

4.   Terminowe przekazanie dokumentacji związanej z realizacją usługi wraz z wystawieniem faktury 

VAT/rachunku zgodnie z umową. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia  

o 7 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia. 

6.   Z  tytułu  odrzucenia  oferty  Wykonawcom  nie  przysługują  żadne  roszczenia  wobec 

Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
 
 
IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1.   Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (załączniki nr 1, 2) i parafowaną umową  – Załącznik  nr  

3  do  niniejszego  ogłoszenia  należy  składać  w  siedzibie    Zamawiającego w sekretariacie, pocztą 

tradycyjną na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, 

ul. Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź, lub drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@cku-

lodz.edu.pl z oznaczeniem: 

2.   Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2018 

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.   Termin związania ofertą 21 dni. 

 
Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
   2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
  3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 
 

 
 

                                          Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi      
                                                                                                                           Sylwia Laskowska
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