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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę dot. 

przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego  z najnowszych technologii z zakresu baz danych - 

Programowanie w PL/SQL dla jednego wykładowcy ze stopniem min. dr wytypowanego przez 

Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL w ramach projektu: 

„Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Poddziałanie 4.3 Wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 

2020. 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu Nr UDA-POKL.04.03.00-00-110/12-01 

 

I. WPROWADZENIE  

 

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - 

kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121. ze zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.  

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i nie przekracza kwoty określonej w  

art. 4 pkt 8 tj. 30 000 EURO.  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Al. Racławickie 14,  

20-950 Lublin  

NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064  

2. Jednostka prowadząca: Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, Sekcja Funduszy 

Strukturalnych, tel. (81) 445 41 66. 

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego  z najnowszych 

technologii z zakresu baz danych – Programowanie w PL/SQL i  przeprowadzenie egzaminu  

z zakresu ww. szkolenia dla jednego wykładowcy ze stopniem min. dr wytypowanego przez 

Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. 
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Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV: 

- 80500000-9 usługi szkoleniowe 

- 80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 

- 80511000-9 usługi szkolenia personelu  

 

a) Zamówienie obejmuje prowadzenie szkolenia dla jednej osoby (w grupie szkoleniowej 

liczącej maksymalnie 12 osób ). 

 b) Forma zajęć wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi prowadzonymi  przez 

instruktora. 

c) Liczba godzin min. 40 godzin dydaktycznych przy założeniu, że godz. dydaktyczna liczy 45 

min  

d) Przeprowadzenie egzaminu 1Z0-144 lub egzaminu w zakresie tematyki odpowiadającej ww. 

egzaminowi.  

e) Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

1. Budowa i rodzaje bloków PL/SQL 

2. Współpraca z bazą danych 

3. Typy danych 

4. Instrukcje warunkowe 

5. Instrukcje iteracyjne 

6. Obsługa wyjątków 

7. Kursory jawne i niejawne 

8. Dynamiczny SQL 

9. Procedury, funkcje, pakiety 

10. Wyzwalacze bazodanowe 

11. Złożone typy danych 

12. Systemowe wyzwalacze bazodanowe 

 13. Pakiety wbudowane 

14. Transakcje autonomiczne 

15. Zarządzanie obiektami zależnymi 

 

Do zapytania ofertowego każdy z Oferentów powinien dołączyć szczegółowy program  

i harmonogram szkolenia. 
 

3. Wykonawca zapewnia realizację usługi do 30 listopada 2014 r. 

4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia autoryzowanego szkolenia będącego 

przedmiotem zapytania przez co należy rozumieć status autoryzowanego partnera lub 

autoryzowanego centrum edukacyjnego. 

5. Trener prowadzący szkolenie musi posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie 

prowadzenie autoryzowanych szkoleń. 
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6. Wykonawca dla osób kierowanych na szkolenie zapewni: pełną infrastrukturę szkoleniową tj. 

sala szkoleniową - komputerową, samodzielne stanowiska szkoleniowe, materiały szkoleniowe 

 W ramach usługi Wykonawca  zobowiązuje się do:  

a) przeprowadzenia szkolenia  z zakresu baz danych – Programowanie w PL/SQL 

b) przeprowadzenia egzaminu 1Z0-144 lub egzaminu w zakresie tematyki 

odpowiadającej ww. egzaminowi, 

c) wystawienie imiennego zaświadczenia/certyfikatu o zdaniu egzaminu, 

 

IV. OPIS CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA – JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi: do 30 listopada 2014 r. 

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:  

 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń. Na potwierdzenie 

posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda przedstawienia wykazu wykonanych w ciągu 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 5 certyfikowanych  szkoleń z danej tematyki w 

ciągu ostatnich trzech lat.  

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

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

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 

oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „1 spełnia – 0 nie spełnia".  

Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie 

przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną 

wykluczeni z postępowania. 
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VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.  

 

1. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy" stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w 

przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub 

osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze 

sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba 

lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie; 

4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu 

z postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego;  

5) wykazu usług stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 5 

certyfikowanych  szkoleń z danej tematyki w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem ich 

ilości, tematyki, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi 

te zostały wykonane należycie: referencje, protokoły odbioru, rekomendacje, itp.; 

6) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego; 

7) proponowany program i harmonogram szkolenia. 

 

B. Forma dokumentów 

1. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub w formie kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa) 

poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

2. Dokumenty składane w formie kopii zostaną uznane za dokumenty, jeśli każda zapisana strona 

kopii dokumentu zostanie opatrzona napisem „za zgodność z oryginałem” i datą wraz z podpisem 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, wskazanych, jako upoważnione w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy; 
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3.  Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, jeśli przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 

wątpliwości, co do jej prawdziwości;  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy; 

5. Podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na dokumentach 

muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować nazwisko osoby podpisującej (czytelny 

podpis lub nieczytelny podpis wraz z pieczątką imienną); 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 

strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:  

- pisemnie na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  

   Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu,  

   Sekcja Funduszy Strukturalnych, pokój GG-100; 

   Al. Racławickie 14,  

   20-950 Lublin,  

- faksem na numer: (81) 445 41 65; 

- drogą elektroniczną na adres: nowaoferta@kul.lublin.pl  

 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym 

sprawy tj. NO/05/2014. 

  

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem 

upoważnione są osoby:  

* Pani Justyna Szewczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Obsługi Badań  

i Rozwoju Uniwersytetu, Sekcja Funduszy Strukturalnych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 

pokój GG-100; (81) 445 41 66; nowaoferta@kul.lublin.pl 

* Pani Edyta Wronka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Obsługi Badań  

i Rozwoju Uniwersytetu, Sekcja Funduszy Strukturalnych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 

pokój GG-100; (81) 445 41 66; nowaoferta@kul.lublin.pl 

 

X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.  

 

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie z opisem:  

Nazwa i adres Wykonawcy 
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Oferta dot. usługi przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z najnowszych technologii  

z zakresu baz danych - Programowanie w PL/SQL 
(„Nie otwierać przed 22.05.2014r. do godz. 12.30.”- NO/05/2014) 

 

2. Oferty należy składać  do dnia 22.05.2014r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lubin;  

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, Sekcja Funduszy Strukturalnych Gmach 

Główny, pokój nr GG-100  

3. Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego terminu decydujące znaczenie ma data  

i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2014r. o godz. 12.30 w  siedzibie Zamawiającego:  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14,  

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, Sekcja Funduszy Strukturalnych,  

Gmach Główny, pokój nr GG-100;  

5. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym 

z kolejnością wpływu, datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została 

przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty będą przechowywane przez Zamawiającego w sposób 

gwarantujący ich nienaruszalność. 

6. Otwarcie ofert jest jawne.  

7. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I INNE INFORMACJE NA TEMAT 

OFERRTY: 

 

1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym dokumencie.  

2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu składania ofert. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy lub na podstawie pełnomocnictwa. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej 

treści. Forma pisemna w rozumieniu Zamawiającego oznacza sporządzenie oferty odręcznie 

długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą 

dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego 

tłumaczenie na język polski, poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

7. W sytuacji zmian lub wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, o tym fakcie. 

Powyższe oświadczenie powinno być spakowane w zamkniętą kopertę lub inne zamknięte 
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opakowanie oraz opatrzone czytelnym i wyraźnym napisem: ZMIANA/WYCOFANIE 

NO/05/2014. 

8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, ponadto wszystkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł jakieś zmiany, poprawki, przekreślenia muszą być przez niego parafowane 

i datowane. Jeśli zmiany nie będą parafowane – Zamawiający nie uwzględni tych zmian 

(weźmie pod uwagę pierwszy zapis zamieszczony przez Wykonawcę w treści oferty przed 

naniesieniem poprawek). 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zapytania ofertowego za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: nowaoferta@kul.lublin.pl podając w treści e-maila datę otrzymania 

zapytania ofertowego lub poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i odesłanie jej na 

adres Zamawiającego. Brak odpowiedzi Zamawiający potraktuje jako potwierdzenie otrzymania 

zapytania ofertowego. 

11. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w Rozdziale VII niniejszego 

zapytania. 

12. Wykonawca określi w ofercie całkowitą cenę oferty brutto PLN za przedmiot zamówienia, 

podając je w zapisie liczbowym i słownie, wyliczona zgodnie ze wzorem „Oferta Wykonawcy” 

stanowiącym załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena podana w 

formularzu „Oferta Wykonawcy” jest ceną ostateczną jaką Zamawiający zapłaci za przedmiot 

zamówienia. 

13. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

14. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, do ceny tej należy 

doliczyć koszty jego dostawy do siedziby Zamawiającego, a także wszystkie uwarunkowania 

oraz czynniki niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Jest ceną ostateczną jaką 

Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

15. Cena oferty pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy. 

16. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT  

 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: 

Cena brutto – waga 100% 

 

1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.  

2. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana.  
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3. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych  

w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 

100 punktów.  

4. Ocena punktowa tego kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru:  

 

Op = Cmin/Cof x 100 % x 100 pkt 

gdzie: 

Op – ocena punktowa za oceniane kryterium;  

Cmin – najniższa spośród ocenianych cena ofertowa brutto;  

Cof – cena ofertowa brutto oferty ocenionej;  

100 % - waga procentowa ocenianego kryterium (100% = 100 pkt);  

 

5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 

nieodrzuconych ofert.  

6. Zamawiający żąda podawania ceny oferty w walucie PLN. Zamawiający nie przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą 

dokonywane tylko w walucie polskiej.  

7. Ceną ofertową brutto będzie cena przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu oraz  

w załącznikach do Zapytania ofertowego, zawierającą podatek VAT.  

8.Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji. 

 
XIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Z możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane 

osobowo lub kapitałowo z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) 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. 
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Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 

Oświadczenia o braku występowania ww. powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  

nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA 

 

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji  

i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający 

poinformuje o terminie podpisania umowy.  

 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

 

Wszelkie informacje wprowadzone do treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego 

i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 1; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania – załącznik nr 2;  

3) Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3; 

4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 4; 

5) Wzór umowy – załącznik nr 5. 

 

 

 

 

Podpisano: 

 

Zastępca Dyrektora Administracyjnego KUL 

mgr Małgorzata Baran-Sanocka 

 

 

Lublin dn. 07.05.2014r. 
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Załącznik Nr 1  

..............................................  
(pieczątka Wykonawcy)  

OFERTA WYKONAWCY 

 

Nazwa Wykonawcy . 

……………….......………………………………………….................………………………………………. 

…………………………………………......……………………............……………………......……….……  

Adres siedziby 

…………………………......………………………………………......…......……….……...…………............ 

………………………………………………......………………………………………...................……….… 

Adres do korespondencji …………………......…….……………………………………..........………....…..  

…………………………………………………….……………………………………….…….………….…., 

Nr tel. - ........................................, Nr fax - ……………………………..; E-mail: .......................................... 

 

Dane Zamawiającego: 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dot. 

usługi przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego  z najnowszych technologii z zakresu baz 

danych – Programowanie w PL/SQL i  przeprowadzenie egzaminu z zakresu ww. szkolenia 

dla jednego wykładowcy ze stopniem min. dr wytypowanego przez Dziekana Wydziału 

Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL  w ramach  projektu „Nowa oferta 

edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”  oferujemy realizację wykonania 

przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach 

w nim określonych po cenie:  

 

 

Przedmiot zamówienia  

 

Wartość netto 

(zł) 

Stawka podatku 

VAT (%) 

Wartość podatku 

VAT 

(zł) 

Wartość brutto 

(zł) 

1 2 3 4 5 

Sposób liczenia: = 2x3 = 2+4 

Przeprowadzenie 

szkolenia z zakresu baz 

danych - 

programowanie w 

PL/SQL i egzaminu 

    

 

Łączna cena netto przedmiotu zamówienia tj. (koszt przeprowadzenia szkolenia i koszt przeprowadze

nia egzaminu i wydania certyfikatu/zaświadczenia) wynosi.................................................................... zł,  

(słownie:......................................................................................................................................................... zł)  
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stawka podatku VAT ...............................................%,  

kwota podatku VAT ……….......…….................... zł,  

(słownie:.......................................................................................................................................................... zł)  

Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia tj. (koszt przeprowadzenia szkolenia i 

koszt przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu/zaświadczenia) wynosi:.................................. zł,  

(słownie:.......................................................................................................................................................... zł) 

 

2. Wykonawca proponuje przeprowadzenie szkolenia w terminie: ......................................  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym 

postępowaniu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.  

3. Wyrażamy zgodę na 21 dniowy termin płatności od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT przez Zamawiającego.  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  

w zapytaniu ofertowym.  

5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej 

przedmiotem zamówienia i uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z 

realizacją zamówienia.  

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a 

na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty.  

7. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego.  

 

 

 

 

 ……………….                                                                                    ……………………………… 
  (miejscowość i data)                                                                                                                           (podpis osoby/osób uprawnionych  

                                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2  

..............................................  
(pieczątka Wykonawcy)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………… 

 

Adres siedziby ………………………………………………………………………………………… 

 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………..  
 

Nr tel. - ................................................................, Nr fax - ....................................................................,  

 

Dane Zamawiającego: 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dot. 

usługi przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego  z najnowszych technologii z zakresu baz 

danych – Programowanie w PL/SQL i  przeprowadzenie egzaminu z zakresu ww. szkolenia 

dla jednego wykładowcy ze stopniem min. dr wytypowanego przez Dziekana Wydziału 

Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL  w ramach  projektu „Nowa oferta 

edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” oświadczamy, że:  

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

i składam wszystkie wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków.  

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania w trybie zapytania ofertowego.  

 
 

 

 ............................                                                                   ............................................................. 
 (miejscowość i data)                                                                                                             (podpis osoby/osób uprawnionych   
                                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 
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 Załącznik Nr 3 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

 

Nazwa Wykonawcy . 

……………….......……………………........…………………….....……………………………… 

Adres siedziby ..........................…………………………………………......……….……...…….. 

…………….......…………………………………......……………………………………….......… 

Nr tel. - ................................................................, E-mail - …………………….………………… 

 
Usługi przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego  z najnowszych technologii z zakresu baz danych – 

Programowanie w PL/SQL i  przeprowadzenie egzaminu z zakresu ww. szkolenia dla jednego 

wykładowcy ze stopniem min. dr wytypowanego przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i 

Architektury Krajobrazu KUL  w ramach  projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na 

potrzeby rynku pracy”. 

 
Oświadczamy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 5 certyfikowanych  szkoleń z 

danej tematyki: 

 
Lp.  Nazwa lub imię i nazwisko oraz  

adres Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia  

(tematyka) 

Czas realizacji 

zamówienia (miesiąc, 

rok)  

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

4  

 

 

  

5  

 

 

 

  

 
W załączeniu przedstawiamy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie: referencje, 

protokoły odbioru, rekomendacje, itp.; 

 
………….....…….                                                                                 ...……………………………… 
 (miejscowość i data)                                                                                                                            (podpis osoby/osób uprawnionych  

                                                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

……………………………….. 
  (pieczęć Wykonawcy) 

…………………………………………. 
     (miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

5) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

6) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

7) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

8) 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. 

 

……………………………………….. 

         (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 
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Projekt „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 5 

 

Wzór Umowy 

 

zawarta w dniu ………………….. r. w Lublinie pomiędzy:  

 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,  

NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym 

przez: . .............................................................................................................................................. 

a 

..........................................................................................; NIP .............................................., 

REGON .....................................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią  

na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV 

„Szkolnictwo wyższe i nauka”. Poddziałanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 

 w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. 

 

W wyniku zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego  

z najnowszych technologii z zakresu baz danych – Programowanie w PL/SQL  

i przeprowadzenie egzaminu z zakresu ww. szkolenia dla jednego wykładowcy ze stopniem 

min. dr wytypowanego przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury 

Krajobrazu KUL w ramach projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby 

rynku pracy” została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z najnowszych 

technologii z zakresu baz danych – Programowanie w PL/SQL i przeprowadzenie egzaminu  

z zakresu ww. szkolenia dla jednego wykładowcy ze stopniem min. dr wytypowanego przez 

Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL w ramach 

projektu „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w zapytaniu ofertowym i załącznikach 

do zapytania.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie szkolenia z zakresu baz danych – 

Programowanie w PL/SQL obejmującego realizację zajęć zgodnie z zatwierdzonymi programami 
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Projekt „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

i harmonogramami, które stanowią załącznik do Oferty Wykonawcy, zapewnienie odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry, zapewnienie sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, zapewnienie 

autoryzowanego egzaminu, zaświadczeń/certyfikatów autoryzowanych dla uczestnika szkolenia.  

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi 

uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany  

na najwyższym profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody 

wynikłe z tytułu nieprawdziwości powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio  

po stronie Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością oraz wedle 

najlepszej wiedzy i doświadczenia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych  

w związku z realizacją Umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy do 30 listopada 2014r. 

2. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 

które dają podstawę do oceny, że jakikolwiek etap przedmiotu umowy nie zostanie wykonany  

w umówionym zakresie lub terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego  

o niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia. Wydłużenie 

terminów, o których mowa w ust. 2. może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Strony zgodnie postanawiają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy wynosi: 

Wartość brutto: ……………………………………………………….....................................……zł 

(słownie:............................................................................................................................................zł).  

Wartość netto: ….........................................………………………………………………………zł 

(słownie:............................................................................................................................................zł).  

stawka podatku VAT…..............................................................% 

kwota podatku VAT………………………………………… zł 

(słownie:............................................................................................................................................zł).  
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współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez 

niego na fakturze VAT w  terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło  

w ostatnim dniu upływu terminu.  

 

§ 5 

1.Zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Oferenta, są nieważne, chyba, że konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej  

za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.  

4. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w ciągu całego czasu realizacji 

przedmiotu Umowy.  

2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie postanowień zawartych  

w niniejszej umowie Zamawiający wyznacza:............... tel. ............... e-mail: ..............  

3. Zmiana osoby, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie będzie stanowić zmiany treści Umowy.  

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 8 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie.  
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§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Załącznikami do umowy są:  

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1;  

2) Harmonogram i Program szkolenia – załącznik nr 2. 
 

     

 

 

 

 

 Wykonawca                                                                          Zamawiający 

 

 

……………………………………..                      ………………………………………….
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