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Warszawa 2014-02-17 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   

nr 01/ICT EduTech/2014 

 

Krajowa Izba gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), na podstawie zawartej 

 z Województwem Pomorskim umowy nr UDA-POKL.08.01.01-22-184/13, realizuje projekt „ICT 

EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm ICT województwa pomorskiego” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 Rozwój 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

i doradztwo dla przedsiębiorstw.  

 

1. Przedmiot Zamówienia  - zgodnie z kodem CPV 80510000-2 

Niniejszym KIGEiT zaprasza do składania ofert na wykonawstwo szkoleń według standardów IPC zgodnie 

z poniżej załączoną specyfikacją (Tabela 1).  

Projekt przewiduje wykonanie 15 szkoleń w ramach, których zostanie przeszkolonych 232 uczestników. 

Projekt realizowany jest na terenie następujących powiatów: m. Gdynia, m. Sopot, kwidzyński, gdański, 

starogardzki. Szkolenia będą odbywały się na terenie przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie. 

Tabela 1. 

lp. 

Tytuł szkolenia 

(kod CPV 80510000-2 : usługi szkolenia 

specjalistycznego) 

Ilość 

szkoleń 

Liczebność 

grup 

Liczba 

uczestników 

Terminy 
szkoleń 

1 
Szkolenie: IPC-A-610E CIS – Standard jakości 

montażu układów elektronicznych 
3 15; 20 50 05,06,08-2014 

2 

Szkolenie: IPC-7711B/7721B CIS Naprawa i 

modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt 

drukowanych (elementy PTH/SMD) 

1 15 15 11-2014 

3 

Szkolenie: IPC-7711B/7721B CIS Naprawa i 

modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt 

drukowanych (elementy BGA) 

2 13; 15 28 
06-2014,03-

2015 

4 

Szkolenie: IPC-7711B/7721B CIS Naprawa i 

modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt 

drukowanych (pełen zakres normy) 

1 18 18 09-2014 

5 
Szkolenie: IPC-J-STD-001E CIS Wymagania dla 

lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych 
1 12 12 12-2014 

6 

Szkolenie: IPC/WHMA-A-620A CIS + zajęcia 

praktyczne; Wymagania i akceptacje dla montażu kabli 

oraz wiązek przewodów + zajęcia praktyczne z 

lutowania 

7 15; 16; 17 109 
07,09,10,11,12-

2014; ,01,02-
2015 

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

ul. Stępińska 22/30 

00-739 Warszawa 

NIP: 526-00-29-121 

Tel. (22) 840 65 22 
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Fax (22) 851 03 00 

E-mail: kigeit@kigeit.org.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 

 

3. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki” z˚dnia 

01.07.2013 

 

4. Forma publikacji ogłoszenia 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.kigeit.org.pl oraz w 

siedzibie Zamawiającego w dniu  17-02.2014 r. 

 

5. Postanowienia odnoszące się do całego zamówienia. 

Sposób wykonywania rozliczeń i płatności zostanie uregulowany w umowie zawartej pomiędzy 

Oferentem a Zamawiającym. 

 

6. Termin realizacji zamówienia. 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 01.04.2014 r. – 31.03 2015 r. 

 

7. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią poniższe warunki: 

7.1   Oferent musi posiadać uprawnienia do nadawania międzynarodowego certyfikatu IPC. 

7.2. Oferent nie może być w stanie upadłości ani likwidacji i nie ma przesłanek do ich zgłoszenia. 

7.3. W stosunku do Oferenta nie jest prowadzone postępowanie naprawcze. 

7.4. Oferent nie jest zagrożony niewypłacalnością.  

7.5. Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem 

7.6 Oferent zapewni, że jest uprawniony do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapewni, iż 

wykonywanie przedmiotu zamówienia nie będzie naruszało powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

7.7. Oferent zapewni, iż posiada wszelkie umiejętności, doświadczenie i zaplecze techniczne, 

organizacyjne i osobowe umożliwiające profesjonalne wykonanie przedmiotu zlecenia. 

7.8. Oferent oświadczy, że wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami przyjętymi w 

działaniach tego rodzaju, zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 

terminach uzgodnionych przez Zamawiającego. 

Ocena spełnienia warunków wymienionych w punktach od 7.1 do 7.8 dokonana zostanie zgodnie z 

formułą „spełnia/nie spełnia”. Do dalszej oceny zostaną dopuszczone oferty niepodlegające 

odrzuceniu. 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Oferent ma dostarczyć w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków w postepowaniu. 

8.1 W celu spełnienia warunku z punktu 7.1 Oferent dołączy kopię uprawnień do nadawania 

certyfikatu IPC. 

8.2 W celu spełnienia warunków z punktów od 7.2 do 7.8 Oferent dołączy do oferty oświadczenie 

(Załącznik nr 3) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

http://www.kigeit.org.pl/
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9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Oferentami. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: 

Stefan Kamiński, tel. (22) 840 65 22 ; e-mail: kigeit@kigeit.org.pl; fax: (22) 851 03 00 

Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego: 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

ul. Stępińska 22/30 

00-739 Warszawa 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

10.1 Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w 

języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w 

formie elektronicznej lub faksem. 

10.2 Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Oferenta 

warunków udziału w postępowaniu. 

10.3 Koperta z ofertą winna posiadać oznaczenie: 

Zamówienie nr 01/ICT EduTech/2014 na realizację zadań projektu na terenie województwa 

pomorskiego w ramach projektu pt.: „ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm 

ICT województwa pomorskiego” 

10.4 Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 

10.5 Oferta oraz załączone do niej Oświadczenie musi zostać podpisana zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Oferenta reprezentuje 

pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną 

zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. 

10.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania w toku postępowania, jak również po jego 

zakończeniu udzielenia dodatkowych informacji oraz uzupełnień oferty przez Oferenta. 

10.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i odstąpienia od negocjacji bez 

podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

10.8 W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Oferenta, który został wybrany 

Zamawiający wybierze kolejnego Oferenta, który uzyskał najwyższą ocenę. 

10.9 Z chwilą złożenia oferty, Oferent zobowiązany jest nie ujawniać publicznie ani osobom 

trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego faktu złożenia oferty, prowadzenia i 

zakończenia negocjacji. 

10.10 Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. 

10.11 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych. 

 

11. Miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 marca 2014 r.. o godzinie 15:00. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie. 
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12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium- najniższej ceny 

łącznej netto przy spełnieniu kryteriów formalnych opisanych w punkcie 7 SIWZ. 

 

13. Wybór oferty. 

13.1 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub nie złożył któregokolwiek z 

wymaganych dokumentów lub informacji potwierdzających spełnianie tych warunków; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c) zawiera błędy w podaniu ceny; 

d) jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.  

13.2 Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w 

oparciu o kryterium ceny podane w punkcie 12 SIWZ 

13.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z Oferentem, który 

złoży najkorzystniejszą ofertę w ramach danej części zamówienia, w przypadku, gdy 

zaoferowana przez niego cena przekracza środki, jakie Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w tej części. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie możliwość 

unieważnienia postępowania w tej części w przypadku nieosiągnięcia porozumienia podczas 

tych negocjacji. 

13.4 Zamawiający niezwłocznie poinformuje każdego Oferenta biorącego udział w˚postępowaniu o 

wyniku tegoż postępowania, przy czym do przekazania tej informacji dopuszczalna jest forma 

pisemna, poczta elektroniczna lub faks. 

 


