Warszawa 2018-05-16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia okresowego kierowców posiadających prawo jazdy kat. C.
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia okresowego kierowców
zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia
kierowców (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 314). Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wykładowców
posiadających odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i umiejętności w stopniu
umożliwiającym zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z ww. zakresu.
Szkolenia muszą zakończyć się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej dla uczestników,
zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.
Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z
uczestników oraz dostosowania programu do potrzeb i specyfiki działania Zamawiającego.
Specyfikacja szkolenia:
Miejsce szkolenie: do uzgodnienia (siedziba Wykonawcy lub Zamawiającego, Warszawa
Liczba uczestników: 24osób z podziałem na 2 grupy szkoleniowe (dwa terminy)
Liczba godzin szkoleniowych: 35 godz. dla każdej grupy
Forma szkolenia: stacjonarne
Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na szkolenie mniejszej liczby osób, z uwagi na
sytuacje losowe, których nie jest w stanie przewidzieć, m. in. choroba pracownika itp.
Przewidywany czas realizacji: od 23.05 do 23.06.2018 r.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił do realizacji szkoleń wykładowców i instruktorów
posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające
właściwą realizację programów szkoleń.
Zamawiający wymaga, aby osoba wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia posiadała
doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach okresowych kierowców dla firm z branży gospodarki
odpadami. W związku z tym prosimy
o zamieszczenie w Państwa ofercie następujących informacji: ilość szkoleń okresowych kierowców
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat dla firm
z branży gospodarki odpadami komunalnymi oraz referencje tych firm
z możliwością ewentualnej wizyty referencyjnej.
Zamawiający wymaga, aby jednym z modułów szkolenia był moduł „Pierwsza pomoc”. Zamawiający
wymaga, aby prowadzący ten moduł posiadał doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym prosimy o umieszczenie w Państwa ofercie
informacji o ilości szkoleń przeprowadzonych przez prowadzącego ten moduł
w okresie ostatnich dwóch lat.

Zamawiający wymaga, aby szkolenie było bogato ilustrowane przykładami praktycznymi przy
wykorzystaniu wielu pomocy dydaktycznych (prezentacja multimedialna, krótkie filmiki, fantomy do
ćwiczeń, case studies itp.) Program szkolenia wraz z opisem zastosowanych do niego materiałów i
pomocy dydaktycznych musi być uwzględniony w ofercie na przeprowadzenie szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia Wykonawcy o wykonanie próbki szkolenia w
celu potwierdzenie usługi.
Termin składania ofert upływa dn. 2018-05-18, godz. 14.00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki merytorycznie odpowiedzialnej za
przedmiot zamówienia: Renata Guevara Braun
Telefon kontaktowy: 22 391 02 27
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: renata.guevara-braun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: Obozowa 43, pok. 15
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena oferty – 100%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania w każdym czasie.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2018-05-23.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2018-05-18 o godz. 14:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Renata Guevara Braun
Tel. kontaktowy: 22 39102227
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: renata.guevara-braun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 15
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty brutto - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

