Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie: Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów
informatycznych (14.02.2018 r. BIP (usługa zamówienie na podstawie art. 138o uPzp) znak sprawy
szkolenia-20-2018)

Kryterium:
Doświadczenie trenera
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji określony został w Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Szkolenie składa się z 5 bloków tematycznych:
Blok A: Szkolenie z modelowania DDD;
Blok B: Szkolenie implementacyjne DDD;
Blok C: Warsztaty z modelowania systemu informatycznego w podejściu DDD;
Blok D: Szkolenie z projektowania architektury microservices w podejściu DDD;
Blok E: Warsztaty implementacyjne microservises w podejściu DDD;

I Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
16. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:

Kryterium

Znaczenie w %

Cena

50 %

Doświadczenie trenera

50 %

RAZEM

100 %

17. Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg. poniższego wzoru:
R=C+D
gdzie:
R – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Doświadczenie trenera”
18. Liczba punktów w każdym z kryteriów wyliczona zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Cena
Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
gdzie:
C min
C ----------------- x 50
Co

C
Cmin
Co

- oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
- oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
- oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty

Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z
zastosowaniem reguł matematycznych).
2) Doświadczenie Trenera
W niniejszym kryterium oceniane będzie dodatkowe doświadczenie trenera wskazanego przez wykonawcę
w formularzu oferty na podstawie warunków udziału w postępowaniu ponad określone w Rozdziale III
Podrozdział I ust. 1 ppkt 1.3) niniejszego ogłoszenia.

Podkryterium Nazwa bloku
1

Znaczenie w %

Blok A: Szkolenie z modelowania DDD

10 %

Blok B: Szkolenie implementacyjne DDD
2

20%
Blok C: Warsztaty z modelowania systemu informatycznego w podejściu DDD
Blok D: Szkolenie z projektowania architektury microservices w podejściu DDD

3

20%
Blok E: Warsztaty implementacyjne microservices w podejściu DDD

X

Razem

50%

Punktacja będzie przyznawana wg następujących zasad:
Dla Podkryterium 1: zgodnie z następującym wzorem:

Podkryterium 1 =

liczba dni szkoleniowych trenera oferty badanej dla bloku A
x 10
najwyższa liczba dni szkoleniowych dla bloku A

W celu uzyskania punktów Podkryterium 1 wykonawca wraz z ofertą złoży formularz „wykaz szkoleń dodatkowo
punktowanych”, w którym wskaże dodatkowe szkolenia przeprowadzone przez osoby skierowane do realizacji
zamówienia (wskazane w wykazie osób).
Nie mogą to być te same szkolenia, które zostały podane w załączniku nr 4a do Ogłoszenia (na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postepowaniu).
Wykonawca maksymalnie może wykazać dodatkowych 25 dni szkoleniowych.

Dla Podkryterium 2: zgodnie z następującym wzorem:
Podkryterium 2 =

liczba dni szkoleniowych trenera oferty badanej dla bloku B i C
liczba projektów trenera oferty badanej dla bloku B i C
x 10 +
x 10
najwyższa liczba dni szkoleniowych dla bloku B i C
najwyższa liczba projektów dla bloku B i C

W celu uzyskania punktów w podkryterium 2 wykonawca wraz z ofertą złoży formularz:
1) „wykaz szkoleń dodatkowo punktowanych”, w którym wskaże dodatkowe szkolenia
przeprowadzone przez osoby skierowane do realizacji zamówienia (wskazane w wykazie osób).

Nie mogą to być te same szkolenia, które zostały podane w załączniku nr 4b do Ogłoszenia
(na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu).
2) „wykaz projektów dodatkowo punktowanych”, w którym wskaże dodatkowe projekty
o wartości powyżej 20 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
w którym trener wskazany w wykazie osób pełnił rolę architekta.
Nie mogą to być te same projekty, które zostały podane w załączniku nr 4b do Ogłoszenia
(na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu).
Wykonawca maksymalnie może wykazać dodatkowych 25 dni szkoleniowych.
Wykonawca maksymalnie może wykazać 4 dodatkowe projekty.
Podkryterium 3 - zgodnie z następującym wzorem:
Podkryterium 3 =

liczba dni szkoleniowych trenera oferty badanej dla bloku D i E
𝑥 20
najwyższa liczba dni szkoleniowych dla bloku D i E

W celu uzyskania punktów w Podkryterium 3 wykonawca wraz z ofertą złoży formularz „wykaz szkoleń
dodatkowo punktowanych”, w którym wskaże dodatkowe szkolenia przeprowadzone przez osoby skierowane do
realizacji zamówienia (wskazane w wykazie osób).
Nie mogą to być te same szkolenia, które zostały podane w załączniku nr 4c do Ogłoszenia (na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postepowaniu).
Wykonawca maksymalnie może wykazać dodatkowych 25 dni szkoleniowych.
Punktowane będą tylko i wyłącznie te dodatkowe szkolenia, które będą spełniały wszystkie opisane wymogi.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C + D), zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.
19. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
20. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów
przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów.
21. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę
z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
22. Podczas oceny ofert przepis art. 87 ustawy stosuje się.
23. W przypadku, gdy zaistnieje okoliczność określona w art. 91 ust. 4 lub 5 ustawy Pzp, Zamawiający
przeprowadzi procedurę, o której mowa w przywołanych przepisach. Przepis art. 91 ust. 6 ustawy Pzp stosuje
się.
24. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
Formularz ofertowy:
1.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem za:
wartość łączną brutto (łącznie z podatkiem VAT): ……………………………………………………………

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….)

Nazwa bloku szkoleniowego

Kwota brutto

Blok A: Szkolenie z modelowania DDD
Blok B: Szkolenie implementacyjne DDD
Blok C: Warsztaty z modelowania systemu informatycznego w
podejściu DDD
Blok D: Szkolenie z projektowania architektury microservices w
podejściu DDD
Blok E: Warsztaty implementacyjne microservices w podejściu DDD

Razem

ZAŁĄCZNIK NR 2a do Ogłoszenia

Wykaz szkoleń dodatkowo punktowanych
Blok A: Szkolenie z modelowania DDD
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów informatycznych (znak
sprawy szkolenia-20-2018) oświadczamy, że na dzień składania ofert, Pani/Pan……………. (imię i nazwisko)
przeprowadził/a następujące szkolenia:

Lp.

1
2
3
4
5

Przedmiot usługi

Nazwa szkolenia: ………………
Nazwa szkolenia: ………………..
Nazwa szkolenia: ……………….
Nazwa szkolenia: ………………
Nazwa szkolenia: ………………

Data wykonania
należy wskazać datę
rozpoczęcia i zakończenia
szkolenia /dd-mm-rrrr/

Liczba dni
szkoleniowych

Odbiorca
Usługi
(nazwa i
adres)

................................ dn. ........................ .....................................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela
(przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2b do Ogłoszenia

Wykaz szkoleń dodatkowo punktowanych
Blok B: Szkolenie implementacyjne DDD
Blok C: Warsztaty z modelowania systemu informatycznego w podejściu DDD
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów informatycznych (znak
sprawy szkolenia-20-2018) oświadczamy, że na dzień składania ofert, Pani/Pan……………. (imię i nazwisko)
przeprowadził/a następujące szkolenia:

L.p.

Data wykonania
należy wskazać datę
rozpoczęcia i
zakończenia
szkolenia /dd-mmrrrr/

Przedmiot usługi

1.

Nazwa szkolenia: ……………………….....

2.

Nazwa szkolenia: ……………………......

…

………………………………………………

……………………

Liczba dni szkoleniowych

………………………………

Odbiorca Usługi
(nazwa i adres)

…………………

Dodatkowe projekty o wartości powyżej 20 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
w którym trener wskazany pełnił rolę architekta

L.p.

1.
2

Tytuł projektu

Okres realizacji projektu

Wartość projektu

Projekt
realizowany przez
(wskazać nazwę
firmy):

................................ dn. ........................ .....................................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela
(przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2c do Ogłoszenia

Wykaz szkoleń dodatkowo punktowanych
Blok D Szkolenie z projektowania architektury microservices w podejściu DDD
Blok E: Warsztaty implementacyjne microservices w podejściu DDD
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów informatycznych (znak
sprawy szkolenia-20-2018) oświadczamy, że na dzień składania ofert, Pani/Pan……………. (imię i nazwisko)
przeprowadził/a następujące szkolenia:

Lp.

1
2
3
4
5

Przedmiot usługi

Data wykonania
należy wskazać datę
rozpoczęcia i zakończenia
szkolenia /dd-mm-rrrr/

Liczba dni
szkoleniowych

Odbiorca
Usługi
(nazwa i
adres)

Nazwa szkolenia: ………………
Nazwa szkolenia: ………………..
Nazwa szkolenia: ……………….
Nazwa szkolenia: ………………
Nazwa szkolenia: ………………

................................ dn. ........................

.....................................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela
(przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4a do Ogłoszenia

Wykaz osób
Blok A: Szkolenie z modelowania DDD
(pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy
na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów informatycznych (znak sprawy:
szkolenia-20-2018) oświadczamy, że do realizacji zamówienia skierujemy następującą osobę:
1.

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................

2.
3.

Podstawa dysponowania osobą: dysponowanie bezpośrednie* dysponowanie pośrednie**
Doświadczenie w dziedzinie projektowania i implementacji systemów z wykorzystaniem zwinnej
metodyki projektowania DDD oraz projektowania i implementacji aplikacji webowych w języku Java:
………….…… lat (wskazać liczbę lat)

4.

Doświadczenie w przeprowadzaniu szkolenia z zakresu modelowania DDD:

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.

Data wykonania
należy wskazać
datę rozpoczęcia i
zakończenia
szkolenia /dd-mmrrrr/

Przedmiot usługi

Liczba dni
szkoleniowych

Odbiorca Usługi
(nazwa i adres)

Nazwa szkolenia: ………………………
Nazwa szkolenia: ……………………...
Nazwa szkolenia: ………………………
Nazwa szkolenia: ………………………
Nazwa szkolenia: ………………………

.................................. dn. ...........................

............................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela(przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4b do Ogłoszenia

Wykaz osób
Blok B: Szkolenie implementacyjne DDD
Blok C: Warsztaty z modelowania systemu informatycznego w podejściu DDD
(pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy

na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów informatycznych (znak sprawy
szkolenia-20-2018) oświadczamy, że do realizacji zamówienia skierujemy następującą osobę::
1.
2.
3.

L.p.

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................
Podstawa dysponowania osobą: dysponowanie bezpośrednie* dysponowanie pośrednie**
Doświadczenie na stanowisku architekta systemu w min. 2 projektach o budżecie przekraczającym
20 milionów złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto) :
Tytuł projektu

Okres realizacji
projektu

Okres pracy w
projekcie

Wartość
projektu

Projekt realizowany przez
(wskazać nazwę firmy):

1.
2.
4.
5.
6.

L.p.

Doświadczenie we wprowadzaniu technik DDD w istniejące projekty w charakterze programisty
w zakresie refaktoryzacji kodu legacy w kierunku DDD: ………… lat (wskazać liczbę lat).
Doświadczenie w szkoleniu w zakresie DDD: ………… lat (wskazać liczbę lat).
Doświadczenie w przeprowadzaniu szkolenia z zakresu implementacji DDD:

Data wykonania
należy wskazać datę
rozpoczęcia i
zakończenia
szkolenia /dd-mmrrrr/

Przedmiot usługi

1.

Nazwa szkolenia:…..........

2.
3.

Nazwa szkolenia: …..........
Nazwa szkolenia………

.................................. dn. ...........................

Liczba dni
szkoleniowych

Odbiorca Usługi
(nazwa i adres)

............................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela(przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4c do Ogłoszenia

Wykaz osób
Blok D Szkolenie z projektowania architektury microservices w podejściu DDD
Blok E: Warsztaty implementacyjne microservices w podejściu DDD
(pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy
na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów informatycznych (znak sprawy
szkolenia-20-2018) oświadczamy, że do realizacji zamówienia skierujemy następującą osobę:
1. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................
2. Podstawa dysponowania osobą: dysponowanie bezpośrednie* dysponowanie pośrednie**
3. Doświadczenie w dziedzinie projektowania i implementacji systemów w architekturze mikroserwisowej
z wykorzystaniem metodyki DDD oraz projektowania i implementacji aplikacji webowych w języku Java:
…………… lat (wskazać liczbę lat)

4.

Doświadczenie w przeprowadzaniu szkolenia z zakresu projektowania architektury microservices w
podejściu DDD:

L.p.

1.

Data
wykonania
należy
wskazać datę
rozpoczęcia i
zakończenia
szkolenia
/dd-mm-rrrr/

Przedmiot usługi

Liczba dni
szkoleniowych

Odbiorca
Usługi
(nazwa i
adres)

Nazwa szkolenia: ………………………
Nazwa2szkolenia: ……………………...
.
Nazwa3szkolenia: ………………………
.
Nazwa4szkolenia: ………………………
.
Nazwa5szkolenia: ………………………
.

.................................. dn. ...........................

............................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela(przedstawicieli) wykonawcy

Postanowienia umowy:
§5
1.

Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w postanowieniach niniejszej umowy
oraz
w
załączniku
nr
1
Wykonawca
otrzyma
łączne
wynagrodzenie
brutto
w
wysokości………………………………………..,
w tym za:
a) Blok A - ………. zł brutto za jedną grupę szkoleniową, tj. łącznie w wysokości za dwie grupy szkoleniowe
…….. zł brutto (słownie: ……..).
b) Blok B - ………. zł brutto (słownie: ……..) za jedną grupę szkoleniową.
c) Blok C - ………. zł brutto za jedną grupę szkoleniową, tj. łącznie w wysokości za dwie grupy szkoleniowe
…….. zł brutto (słownie: ……..).
d) Blok D - ………. zł brutto (słownie: ……..) za jedną grupę szkoleniową.
e) Blok E - ………. zł brutto (słownie: ……..) za jedną grupę szkoleniową.

2. Należności, o których mowa w ust. 1 lit. a) – e) zostaną zapłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i na rachunek bankowy tam
wskazany,
z zastrzeżeniem ust.3 i 4.

