Kraków, 2016.06.08

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przeprowadzenie szkoleń i certyfikacji SAS
I.

ZAMAWIAJĄCY

KCRI Sp. z o.o.
ul. Miechowska 5B / 3
30-055, Kraków
REGON: 356874097
NIP: 677 223 63 63
II.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

 Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenia
i uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności przedstawionych w opisie
przedmiotu zamówienia.
 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie umowy.
 W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty: powiązane lub będące
jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiający; pozostające
z Zamawiającym lub członkami organów zamawiającego w takim stosunku faktycznym i
prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze
Wykonawcy (w szczególności pozostające w związku małżeńskim, stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także poprzez członkostwo w organach
Wykonawcy); będące podmiotem powiązanym lub partnerskim w stosunku
do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dn.
6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu; będące powiązane osobowo z Zamawiającym
w rozumieniu art.. 32 ust. 2 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz.U. nr 54, poz 535 z późn. zm.)

III.





INFORMACJE OGÓLNE
Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega przepisom tej ustawy.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa,
pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Uznaje się, że forma elektroniczna spełnia
wymóg formy pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
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IV.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem Ofertowym spowoduje
odrzucenie oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania w zakresie terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których
zostało wystosowane Zapytanie Ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania Ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje
odwołanie.
Informujemy, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia Umowy ani też
oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania
przyczyny oraz do wystąpienia z Zapytaniem Ofertowym dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów lub wyjaśnień.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wraz z certyfikacją dla dwóch osób
pracujących na SAS® Desktop Analytics Pro:
1. Base SAS® Programmer Certification, Advanced SAS® Programmer Certification
a. Przetwarzanie danych w SAS®: część I
b. Przetwarzanie danych w SAS®: część II
c. Przetwarzanie danych w SAS®: część III
d. Egzamin Base SAS® Programmer Certification
e. Przetwarzanie danych w SAS®: język makr
f. Przetwarzanie danych w SAS®: język SQL
g. Egzamin Advanced SAS® Programmer Certification
2. Base SAS® Programmer Certification
a. Przetwarzanie danych w SAS®: część I
b. Przetwarzanie danych w SAS®: część II
c. Przetwarzanie danych w SAS®: część III
d. Egzamin Base SAS® Programmer Certification
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Szkolenia będące przedmiotem niniejszego zapytania muszą zostać przeprowadzone
najpóźniej do dnia 31/12/2016.
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VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres (siedzibę) Wykonawcy, numer telefonu oraz NIP.
 Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcę.
 Zaoferowana cena musi być wyrażona, jako cena netto, VAT oraz brutto w złotych
polskich, wg. obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać
wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Ceny należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 Ceny musi być przedstawiona, jako łączna cena za wszystkie szkolenia i egzaminy.
 Oferta powinna być sporządzona na piśmie.
VII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2016 do godziny
17:00; w wersji papierowej na adres KCRI Sp. z o.o. ul. Miechowska 5B / 3 30-055,
Kraków przez firmę kurierską lub osobiście. Dopuszcza się przesłanie oferty drogą
elektroniczną na adres e-mail: office@kcri.org.
 Wybór nastąpi w terminie nie późniejszym niż 1 tydzień od ostatecznego terminu
składania ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII.

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybory oferty dokona trzyosobowa komisja. Raport z działania komisji będzie miał charakter
niejawny. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny netto.
IX.

KRYTERIA ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania
Ofertowego lub nie będzie ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
X.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:
Pan Krzysztof Malinowski
XI.

email: krzysztof.malinowski@kcri.org

ZAŁĄCZNIKI

brak
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