:STAŻE I SZKOLENIA CERTFIKOWANE DLASTUDENTÓW INFORMATYKI
ORAZ ZARZĄDZANiA WSISIiZ
Projekt realizowany w okresie 17.11.2014 – 30.09.2015 w WSISiZ
dofinansowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”,
Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,
Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Protokół z wyboru oferty
dotyczącej zapytań ofertowych z dnia 15 lutego 2015 r. na
realizację szkolenia certyfikowanego wewnętrznego szkolenia autoryzowanego
Oracle SOA Suite 11g: Essential Concepts wraz z egzaminem certyfikującym

1.

Zamawiający:

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6,
01-447 Warszawa
tel. 22 455 80 00
Fax: 22 34 86 501
e-mail: wit@wit.edu.pl
2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja certyfikowanego wewnętrznego szkolenia
autoryzowanego Oracle SOA Suite 11g: Essential Concepts wraz z egzaminem certyfikującym
dla studentów ostatnich dwóch semestrów studiów niestacjonarnych I oraz II stopnia na
kierunkach Informatyka i Zarządzanie Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, których nadrzędnym celem jest rozwój i podniesienie
kompetencji w zakresie zarządzania Uczelnią.
Szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych (85% ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, 15 % ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej).
3.

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 15 lutego 2015 r. na stronie internetowej
zamawiającego
www.wit.edu.pl,
oraz
na
stronie
internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl a także zostało wysłane drogą elektroniczną do
następujących potencjalnych Wykonawców:

I.

CTPartners S.A

ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
e-mail: ctpartners@ctpartners.pl

II.

Inprogress Sp. z o.o.
ul. Zapolskiej 38/303
30-126 Kraków
e-mail: biuro@inprogress.pl

III.

Combidata Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia
e-mail: biuro@combidata.pl

IV.

ORACLE Polska Sp. z o.o.

Przyokopowa 31,
01-208, Warszawa
e-mail: reception_pl@oracle.com

4.

Tryb udzielenia zamówienia

Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej
konkurencji, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, które z mocy obowiązujących przepisów prawa nie są
zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.

Kryterium oceny ofert:

Cena – waga 60 % , doświadczenie 40 %

6.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbyło się 2 marca 2015 r. w Biurze Projektu w siedzibie Zamawiającego.
Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym, tj. 2 marca 2015 r. do godziny
12:00 złożona została jedna oferta:

Combidata Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia - data wpływu 02 marca 2015 r.
7.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie dotyczy
8.

Wykonawcy wykluczeni

Nie dotyczy.
9.

Oferty odrzucone

Nie dotyczy
10. Wybór oferty
Komisja w następującym składzie:
1. Barbara Mażbic-Kulma – przewodniczący komisji
2. Elżbieta Jaczewska - członek komisji
3. Włodzimierz Kuzak - członek komisji
wybrała ofertę złożoną przez - Combidata Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia
Łączna cena oferty na przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu certyfikacyjnego: 44 200 zł
(słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście zł.)
Ze względu na fakt, iż była to jedyna złożona oferta, komisja odstąpiła od oceny punktowej
oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami.
11.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamieszczonej na stronie zamawiającego i została wybrana jako jedyna złożona w przetargu.
12.

Data sporządzenia protokołu: 02.03.2015

