
URZAD MORSKT W SZCZECTNTE
Plac Stefana Batorego 4,TO_2OT Szczecin

tel.: +48 s1 4403523, faks: .ffi#ffiff{.mait: sekrerariat@ums.sov.pl

Tnak: P O -ll -37 I tZZp - 1 | 46 1 | 17 ; Sp-t - 1 40 O | 1 63t2t.t 7

wg rozdzielnika

Szczecin, dnia 30 listopada 2e17 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawi$qcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, TO-207
Szczecin zaptasza do zloZenia oferty na:

1. TYTUL ZAMOWIENIA
Szkolenie pt. ,,Ustawa prawo wodne po nowelizacji,'.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przeprowadzenie szkolenia dla okolo 28-30 os6b z tematu: ,,Ustawa prawo wodne
po nowelizacji".

Ponizej przedstawiono szczeg6lowe informacje dotyczqce organizacji szkolenia:

2'1'cel szkolenia: Poglqbienie i uzupetnienie wiedzy pracownik6w Urzqdu Morskiego
w szczecinie z zakresu znowelizowanej ustawy prawo wodne.

2'2'Zakres tematvcznv szkolenia: Program szkolenia ma zawiera6 om6wienie zmian
w ustawie Prawo wodne, kt6re zostaly wprowadzone na podstawie nowej ustawy z dnia
20'07'2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 22017 r., poz.1so6); a w szczeg6lno5ci om6wienie
ponizszych zagadnieri :
1) Problematyka zwiqzana z obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodziq, w tym

kontrolitego obszaru i ochrony pzed powodziq.
2) Ustalanie linii bzegu.
3) Pozwolenia wodno-prawne.
4) Uzgadnianie dokumentacji planistycznych, zg6d wodno-prawnych, a tak2e

postqpowafi w przypadku zgloszei wodno-prawnych i ocen wodno-prawnych.
5) Problematyka zttiqzana z zarzqdzaniem gruntami pokrytymi wodq, oddawaniem

grunt6w pokrytych wodq w u2ytkowanie i oprat z tym zwiqzanych.
2.3. llo56 uczestnik6w: od 28 do 30 osob (w jednej grrpL).
2'4'llo66 sodzin:8 godzin zalQc dydaktycznych (1 godzina z1eedydaktycznych = 45 minut

zegarowych). szkolenie w dniu roboczym, w godzinach od 0g:00 do 14:30.
2'5'Termin: szkolenie 1-dniowe, ktore nalezy zrealizowac w nizej wymienionym okresie,

w terminie do uzgodnienia.

2'6' Mieisce: w Szczecinie - w siedzibie Zamawiajqcego przy placu Stefana Batorego 4 -
w sali konferencyjnej udostgpnionej Wykonawcy nieodplatnie (sala wyposazona
w projektor multimedialny i naglo6nienie).

2.7. Informacie dodatkowe:
1) Szkolenie nale2y zrealizowac tylko dla grupy pracownik6w Uzqdu Morskiego

w Szczecinie (tzw. szkolenie zamkniqte).
2) Usluga jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.e3.2004 r.

o podatku od towar6w i uslug - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c.
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3) Wykonawca w cenie szkolenia zapewnia:
a) pzeprowadzenie szkolenia,
b) wykwalifikowanego i kompetentnego wykladowca, posiadajqcpgo doswiadczenie

w przeprowadzaniu szkoreri z zakresu ustawy prawo wodne,
c) materialy szkoleniowe dla kazdego uczestnika w formie drukowanej, notatnikiidlugopisy,

za6wiadczenia dla uczestnik6w o odbyciu szkolenia,
sprzgt i pomoce dydaktyczne niezbqdne do rearizacji programu szkorenia, kt6rychn ie za pewn ia Zamawiajqcy (n p. laptop, przedlu2acze, itp. ),dojazd wykladowcy na miejsce szkolenia , 

' '

napoje i poczgstunek dra uczestnik6w i wykladowcy: woda minerarna, kawa,herbata, ciastka (wykonawca zapewnia takze wyposazenie potzebne
do wymienionego cateringu).

d)

e)

f)

s)

3. WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANTU
Zgodnie z s I rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 24.06.2015 r. w sprawieszczeg6Nowych warunk6w organizowania i prowadzenia szkoler4 w sluzbie cywilnej(Ez.U. 22015 r., poz.960) wykonawca powinien spernia6 m.in. nastqpujqce kryteria:1) posiadad doswiadczenie w prowadzeniu dzialalnosci szkoleniowej (zamawiajqcy wymagaminimum rocznego do6wiadczenia);
2) posiada6 odpowiadajqcy potrzebom zamawiaiqcego program szkolenia lub zapewni6jego opracowanie;
3) dysponowad pracownikami lub wsp6Npracownikami dajqcymi rgkojmig nalezytej reatizacjiprogramu szkolenia, w szczeg6lnosci posiadajqcymi oolowLonie kwalifikacjei doswiadczenie (Zamawiajqcy wymaga kompetentnego, wykwalifikowanego wykladowcyz doswiadczeniem w pzeprowadzaniu szkoleri z zakresu ustawy prawo wodne, w ciqguostatnich 3 lat dla minimum 3 odbiorc6w uslugi).

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w celu potwierdzenia spelnienia kryteri6w okreslonych w punkcie 3. zapytania ofertowegodo oferty nare2y obowiqzkowo dorqczy6 nastqpuiqce dokumenty:
1) Kserokopia zaswiadczenia lub wpisu oo wtasciwego rejestru potwierdzajqce prowadzenie

dzialalnosci szkoleniowej od minimum 1 roku (potwierdzone pieczqtkq firmowq i imiennqza zgodno6d z oryginalem).
2) o6wiadczenie wykonawcy zawierajqce informacje o posiadanym doswiadczeniuw prowadzeniu dzialalnoSci szkoleniowej oraz dodatkowo wykaz (w formie tabeli)zrealizowanych w ciqgu ostatniego roku szkole6, zawier4qcy. termin, temat, odbiorcausfugi szkoleniowej, liczbq uczestnik6w (podpisane przez wykonawca lub osobqupowaznionq).
3) szczeg6lowy program szkolenia odpowiadajqcy potzebom zamawialqcego orazharmonogram szkolenia. w programie szkolenia prosim y zawrzeezagadnienia dotyczqceom6wienia zmian w ustawie Prawo wodne, a w szczeg6lnosci om6wienie zagadnieriokreSlonych w podpu n kcie 2.2 zapyta nia ofertowego.
4) szczeg6lowe informacje o wykladowcy, kt6ry bgdzie realizowa6 program szkolenia,tj' o jego kwalifikacjach, doswiadczeniu ="*odo*ym i szkoleniowym oraz dodatkowowykaz (w formie tabeli) zawierajqcy: termin, temat, odbiorcq uslugi szkoleniowej, liczbguczestnik6w - potwierdzajqcy pzeprowadzenie przez danego wykladowca szkolefiz zakresu ustawy Prawo wodne w ciqgu ostatnich 3lat dla minimum 3 odbiorcow uslugi(podpisane peezWykonawcq lub osobq upowa2nionq).
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5) Kserokopie poswiadczenia/referencji wystawionych przez 3 odbiorc6w uslugiszkoleniowej na temat oceny przeprowadzonych pzez danego wykladowcq szkoleriwymienionych w wykazie, o ktorym mowa w w/wym. podpunkcie a) (kopie potwierdzoneprzez wykonawca pieczqtkq firmowq i imiennq za zgodnosd z oryginarem).

Po spelnieniu powy2szych wymog6w kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

5. OSOBA UPOWMNIONA DO KONTAKTOW Z WYKONAWCAMI
osobq uprawnionq do udzielania informacji dotyczqcych spraw organizacyjnych jest pani
Anna Budna, tel. g1-4403-416.

6. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:
a) nazwg Wykonawcy,
b) adres Wykonawcy,
c) ceng netto,
d) stawkg podatku VAT,
e) ceng brutto,
0 oswiadczenie o gotowosci wykonania zam6wienia w ni2ej wymienionym okresie,w terminie do uzgodnienia:

g) podpis Wykonawcy lub osoby upowa2nionej.

w ofercie nalezy przedstawi6 ceng szkolenia lqcznieza wszystkich uczestnik6w, obejmujqcqnizej wymienione koszty:
1) pzeprowadzenie szkolenia,
2) zartata dla wykladowcy,
3) materialy szkoleniowe dla kazdego uczestnika,
4) zaswiadczenia dra uczestnik6w o odbyciu szkorenia,
5) wyposa2enie sali w spzgt i pomoce dydaktyczne niezbgdne do realizacji programuszkolenia, kt6rych nie zapewnia Zamawiajqcy,
6) dojazd wykfadowcy na miejsce szkolenia,
7) napoje i poczqstunek (woda minerarna, kawa, herbata, ciastka).

7. MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY
ofertq nalezy zNo2y6, w zamkniqtej kopercie do dnia 07,12.2017 roku, do godziny 15:00,pod adresem: Urzqd Morski w szczecinie, Ptac stefana Batorego 4, zo-207 szczecin,Kancelaria ogolna uzgdu, pok. 130, z dopiskiem: ,,oferta na przeprowadzenie szkoleniaz zakresu ustawy prawo wodne po nowelizacji".

l luniruego
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