URZADMORSKT
W SZCZECTNTE
PlacStefanaBatorego
4,TO_2OT
Szczecin

tel.:+48s1 4403523,
faks:.ffi#ffiff{.mait:
Tnak: PO -ll-37I tZZp- 1|461| 17; Sp-t- 140O| 163t2t.t7

sekrerariat@ums.sov.pl

Szczecin,
dnia30 listopada
2e17r.

wg rozdzielnika
Zapytanie ofertowe
Zamawi$qcy,DyrektorUrzgduMorskiegow Szczecinie,plac Stefana
Batorego4, TO-207
Szczecinzaptaszado zloZeniaofertyna:
1. TYTULZAMOWIENIA
Szkoleniept. ,,Ustawaprawowodnepo nowelizacji,'.
2. OPISPRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
Przeprowadzenie
szkolenia dla okolo 28-30 os6b z tematu: ,,Ustawaprawo wodne
po nowelizacji".
Ponizejprzedstawiono
szczeg6lowe
informacjedotyczqceorganizacjiszkolenia:
2'1'cel szkolenia: Poglqbieniei uzupetnienie
wiedzy pracownik6wUrzqdu Morskiego
w szczeciniez zakresuznowelizowanej
ustawyprawowodne.
2'2'Zakres tematvcznv szkolenia: Programszkoleniama zawiera6
om6wieniezmian
w ustawiePrawowodne,kt6rezostalywprowadzone
na podstawienowejustawyz dnia
20'07'2017r. Prawowodne(Dz.U.22017r., poz.1so6);a w szczeg6lno5ci
om6wienie
ponizszych
zagadnieri
:
1) Problematykazwiqzanaz obszaremszczeg6lnegozagrozeniapowodziq,
w tym
kontrolitego
obszarui ochronypzed powodziq.
2) Ustalanie
liniibzegu.
3) Pozwolenia
wodno-prawne.
4) Uzgadnianiedokumentacjiplanistycznych,zg6d wodno-prawnych,
a tak2e
postqpowafi
w przypadkuzgloszeiwodno-prawnych
i ocenwodno-prawnych.
5) Problematykazttiqzana z zarzqdzaniemgruntami pokrytymiwodq,
oddawaniem
grunt6wpokrytychwodqw u2ytkowanie
i opratz tym zwiqzanych.
2.3.llo56uczestnik6w:od 28 do 30 osob(wjednejgrrpL).
2'4'llo66 sodzin:8 godzinzalQcdydaktycznych
(1 godzinaz1eedydaktycznych
= 45 minut
zegarowych).
szkoleniew dniuroboczym,
w godzinach
od 0g:00do 14:30.
2'5'Termin: szkolenie1-dniowe,ktore nalezy zrealizowacw nizej wymienionym
okresie,
w terminiedo uzgodnienia.
2'6' Mieisce:w Szczecinie- w siedzibieZamawiajqcego
przy placu StefanaBatorego4 w sali konferencyjnejudostgpnionejWykonawcy nieodplatnie(sala wyposazona
w projektormultimedialny
i naglo6nienie).
2.7.Informaciedodatkowe:
1) Szkolenie nale2y zrealizowactylko dla grupy pracownik6wUzqdu Morskiego
w Szczecinie(tzw.szkoleniezamkniqte).
2) Uslugajest zwolnionaz podatkuVAT na podstawieustawyz dnia 11.e3.2004
r.
o podatkuod towar6wi uslug- art.43 ust. 1 pkt 29 lit.c.
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3) Wykonawca
w cenieszkolenia
zapewnia:
a) pzeprowadzenie
szkolenia,
b) wykwalifikowanego
i kompetentnego
wykladowca,posiadajqcpgo
doswiadczenie
przeprowadzaniu
w
szkoreriz zakresuustawyprawowodne,
c) materialyszkoleniowedla kazdegouczestnika
w formie drukowanej,notatniki
idlugopisy,
d) za6wiadczenia
dla uczestnik6w
o odbyciuszkolenia,
e) sprzgti pomocedydaktyczne
niezbqdnedo rearizacjiprogramuszkorenia,
kt6rych
nie zapewnia Zamawiajqcy(np. laptop, przedlu2acze,
itp.
'
),
'
f) dojazdwykladowcy
na miejsceszkolenia
,
napoje
poczgstunek
i
s)
dra uczestnik6wi wykladowcy:woda minerarna,kawa,
herbata, ciastka (wykonawca zapewnia takze
wyposazenie potzebne
do wymienionego
cateringu).
3. WARUNKT
UDZTALU
W POSTEPOWANTU
Zgodniez s I rozporzqdzenia
PrezesaRady Ministr6wz dnia 24.06.2015r. w sprawie
szczeg6Nowych
warunk6w organizowaniai prowadzeniaszkoler4
w sluzbie cywilnej
(Ez.U.22015r., poz.960)wykonawcapowinien
spernia6
m.in.nastqpujqce
kryteria:
1) posiadaddoswiadczenie
w prowadzeniu
dzialalnosci
szkoleniowej
(zamawiajqcy
wymaga
minimumrocznego
do6wiadczenia);
2) posiada6odpowiadajqcypotrzebomzamawiaiqcego
programszkolenialub zapewni6
jego opracowanie;
3) dysponowadpracownikami
lub wsp6Npracownikami
dajqcymirgkojmignalezytejreatizacji
programu szkolenia, w szczeg6lnosci posiadajqcymi
oolowLonie kwalifikacje
i doswiadczenie
(Zamawiajqcy
wymagakompetentnego,
wykwalifikowanego
wykladowcy
z doswiadczeniem
w pzeprowadzaniuszkoleriz zakresuustawyprawo
wodne,w ciqgu
ostatnich3 lat dla minimum3 odbiorc6w
uslugi).
4. KRYTERIAWYBORUOFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ
w celu potwierdzenia
spelnieniakryteri6wokreslonychw punkcie3. zapytania
ofertowego
do ofertynare2yobowiqzkowo
dorqczy6nastqpuiqce
dokumenty:
1) Kserokopiazaswiadczenia
lub wpisuoo wtasciwego
rejestrupotwierdzajqce
prowadzenie
dzialalnosciszkoleniowej
od minimum1 roku (potwierdzone
pieczqtkqfirmowqi imiennq
za zgodno6dz oryginalem).
2) o6wiadczenie wykonawcy zawierajqce informacje
o posiadanymdoswiadczeniu
w prowadzeniudzialalnoSciszkoleniowejoraz dodatkowo
wykaz (w formie tabeli)
zrealizowanych
w ciqgu ostatniegoroku szkole6,zawier4qcy.termin,
temat,odbiorca
usfugi szkoleniowej,liczbq uczestnik6w(podpisane przez
wykonawca lub osobq
upowaznionq).
3) szczeg6lowy program szkolenia odpowiadajqcypotzebom
zamawialqcegooraz
harmonogram
szkolenia.w programieszkoleniaprosimy zawrzeezagadnienia
dotyczqce
om6wieniazmian w ustawiePrawo wodne, a w szczeg6lnosci
om6wieniezagadnieri
okreSlonych
w podpunkcie2.2 zapytania ofertowego.
4) szczeg6loweinformacjeo wykladowcy,kt6ry bgdzie
realizowa6programszkolenia,
tj' o jego kwalifikacjach,
doswiadczeniu
="*odo*ym i szkoleniowymoraz dodatkowo
wykaz (w formietabeli)zawierajqcy:termin,temat,
odbiorcquslugiszkoleniowej,
liczbg
uczestnik6w- potwierdzajqcypzeprowadzenie przez
danego wykladowcaszkolefi
z zakresuustawyPrawowodnew ciqguostatnich
3lat dla minimum3 odbiorcow
uslugi
(podpisanepeezWykonawcqlub osobqupowa2nionq).
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5) Kserokopie poswiadczenia/referencji
wystawionych przez 3 odbiorc6w uslugi
szkoleniowejna temat oceny przeprowadzonych
pzez danego wykladowcqszkoleri
wymienionych
w wykazie,o ktorymmowaw w/wym.podpunkcie
a) (kopiepotwierdzone
przezwykonawcapieczqtkqfirmowqi imiennq
za zgodnosdz oryginarem).
Po spelnieniupowy2szych
wymog6wkryteriumwyborunajkorzystniejszej
ofertyjest cena.
5. OSOBAUPOWMNIONADO KONTAKTOW
Z WYKONAWCAMI
osobq uprawnionqdo udzielaniainformacjidotyczqcych
spraw organizacyjnych
jest pani
AnnaBudna,tel.g1-4403-416.
6. OFERTAPOWINNAZAWIERAC:
a) nazwgWykonawcy,
b) adresWykonawcy,
c) ceng netto,
d) stawkgpodatkuVAT,
e) ceng brutto,
0 oswiadczenieo gotowosciwykonaniazam6wieniaw ni2ej
wymienionymokresie,
w terminiedo uzgodnienia:
g) podpisWykonawcylub osobyupowa2nionej.
w ofercienalezyprzedstawi6
cengszkolenialqczniezawszystkichuczestnik6w,
obejmujqcq
nizejwymienionekoszty:
1) pzeprowadzenie
szkolenia,
2) zartata dla wykladowcy,
3) materialyszkoleniowe
dla kazdegouczestnika,
4) zaswiadczenia
drauczestnik6w
o odbyciuszkorenia,
5) wyposa2eniesali w spzgt i pomoce dydaktyczne
niezbgdnedo realizacjiprogramu
szkolenia,kt6rychniezapewniaZamawiajqcy,
6) dojazdwykfadowcy
na miejsceszkolenia,
7) napojei poczqstunek
(wodaminerarna,
kawa,herbata,ciastka).
7. MIEJSCEI TERMINZLOZENIAOFERTY
ofertq nalezy zNo2y6,
w zamkniqtejkoperciedo dnia 07,12.2017
roku, do godziny 15:00,
pod adresem:Urzqd Morski w szczecinie,
Ptac stefana Batorego4, zo-207szczecin,
Kancelaria
ogolnauzgdu, pok.130,z dopiskiem:
,,ofertana przeprowadzenie
szkolenia
z zakresu ustawy prawo wodne po nowelizacji".
lluniruego
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