Znak sprawy: BD/261/28/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie poniżej 30 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na
celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu „ARGO Top public Executive –
zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej – pilotaż”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy z Instytucją Zarządzającą:
POWR.04.02.00-00-0092/17)
(kod CPV: 80.51.00.00-0)
II.

Zamawiający

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
www.ksap.gov.pl
III.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie gry strategicznej z zakresu
zarządzania politykami publicznymi dla 60 uczestników projektu „ARGO Top public Executive –
zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej – pilotaż”,
w dniu 18.05.2018 r.
Celem ww. projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej
na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami
publicznymi, w tym kompetencji komunikacyjnych, przywódczych i zarządczych.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
w ramach PO WER

IV.

Specyfikacja
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie gry strategicznej
z zakresu zarządzania politykami publicznymi dla 60 uczestników projektu „ARGO Top
Public Executive – zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej
w administracji publicznej – pilotaż”, w dniu 18.05.2018 r.
2. Gra strategiczna w interdyscyplinarny sposób rozwinie umiejętności zarządcze,
komunikacyjne i przywódcze niezbędne w procesie podejmowania decyzji strategicznych,

rozpoznawania potrzeb, pozyskiwania wiedzy, analizy danych, komunikowania się na
zewnątrz i wewnątrz organizacji, programowania, projektowania, wdrażania i doskonalenia
działań publicznych oraz kompleksowego zarządzania wiedzą.
3. Gra strategiczna prowadzona będzie dla 60 uczestników, w podziale na mniejsze grupy.
4. Każdy uczestnik projektu „ARGO” będzie uczestniczył w grze w sposób aktywny.
5. Czas trwania gry 7-8 godzin dydaktycznych (45 min.) z dwiema przerwami kawowymi
i przerwą obiadową (posiłki finansowane są w ramach projektu ARGO).
6. Wykonawca przedstawi krótki zarys przebiegu gry strategicznej wraz z celami jej realizacji
i planowanymi rezultatami.
7. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia maksymalnie 32.000,00
zł brutto.
V.

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiej
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
VI.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu
w zakresie:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:

a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje należycie co
najmniej 3 usługi (umowy) polegające na prowadzeniu szkoleniowych gier
strategicznych dla przedstawicieli administracji publicznej w Polsce lub za granicą
(UE, USA, Kanada), o wartości nie mniejszej niż 6 000 zł brutto każda.
Pod pojęciem usługa Zamawiający rozumie realizację umów odpłatnych zawartych
między Wykonawcą a innymi podmiotami. Zlecenia realizowane w ramach jednej
umowy traktowane będą jako jedna usługa.
Weryfikacja spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia nastąpi na podstawie
wypełnionego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego. Do każdej z wymienionych w wykazie usług należy dołączyć
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Osoba wskazana do prowadzenia szkoleniowej gry strategicznej musi posiadać:
a. ukończony kurs umiejętności trenerskich lub doświadczenie jako wykładowca na uczelni
wyższej,
b. doświadczenie we współpracy z administracją publiczną – zrealizowane co najmniej 4
dni szkolenia w formie gry strategicznej we współpracy z administracją publiczną
w ostatnich 2 latach. Weryfikacja spełnienia doświadczenia nastąpi na podstawie
wypełnionego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
Niespełnienie któregoś z warunków opisanych w pkt VI ppkt. 1-3 będzie skutkowało
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
VII.

Zawartość oferty
1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. wypełniony wykaz usług i osób (załącznik nr 2 i 3),
3. portfolio osoby prowadzącej potwierdzające wykonanie projektu/ów szkoleniowych dla
administracji publicznej (wraz z dokumentami potwierdzającymi, np. referencje,
zaświadczenia że usługa/i zostały wykonane należycie, itp. ),
4. stawka określona w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

VIII.

Płatności

Faktura za usługę zostanie wystawiona po przeprowadzonej grze strategicznej. Rozliczenie
nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

IX.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta musi być przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r. do godz.
14.00, jedną z możliwych dróg:
1. skan oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: argo@ksap.gov.pl,
2. poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej), z dopiskiem
ARGO TPE,
3. dostarczona osobiście do siedziby Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ul.
Wawelska 56, Warszawa (Kancelaria KSAP, pokój nr 14), z dopiskiem ARGO TPE.
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

X.

Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert.
XI.

Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XII.

Kryteria wyboru oferty

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
a. cena brutto (C) – waga 60%,
b. doświadczenie (D) w prowadzeniu gier strategicznych dla administracji publicznej
– waga 20 %,
c. zgodność celów gry z celem projektu ARGO TPE (E) – waga 20%.
2.

Liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium ceny (C), zostanie obliczona
według wzoru:
Cmin - najniższa zaoferowana cena brutto

C
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Cbad - cena brutto oferty badanej

3. Liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium doświadczenie w prowadzeniu gier
strategicznych dla administracji publicznej (D):
a. 0 pkt. (spełnienie warunku) – za 2 letnie doświadczenia,
b. 10 pkt. (10% waga procentowa) – za 3-4 letnie doświadczenie,
c. 20 pkt. (20% waga procentowa) – za ponad 5 letnie doświadczenie.
4. Liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium zgodności celów gry z celem
projektu ARGO TPE (E):
Zamawiający przyzna punktację od 0 do 20 pkt,. przy ocenie załączonego do oferty zarysu
przebiegu gry.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
zapytania ofertowego oraz uzyska zgodnie z kryteriami oceny najwyższą sumaryczną
liczbę punktów (Lp). Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według wzoru:
Lp = C + D + E
XIII.

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez
wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji.

2. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza
nienawiązanie współpracy, a Wykonawca składający ofertę nie może rościć praw do
realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego.
3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

