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Leśna Podlaska, 27.10.2017 r. 

Znak sprawy: ZSR/2911/-14/2017 

              

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Organizacja i przeprowadzenie kursu Carving 

dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 

w ramach projektu „Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

 

        I.  ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 

Adres: ul. Bialska 7 

21 - 542 Leśna Podlaska 

Telefon: (83) 345-00-24  Fax: (83) 345 - 00 - 24 

strona www: www.zsckr.edu.pl 

e - mail: lesna@zsckr.edu.pl 

NIP: 537-16-84-337  REGON: 000099458  

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Z uwagi na wartość szacunkową usługi przekraczającą kwotę 50 tys. zł netto oraz nie 

przekraczającą równowartości wyrażonej w złotych 30.000 euro, niniejsze postępowanie 

nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., nr 0, poz. 1579 z późn. zm.) i jest udzielane zgodnie z 

zasadą konkurencyjności wyrażoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, obowiązującym w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.  
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV  

- 80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

Cel zamówienia: wzrost kompetencji uczniów Technikum w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w ramach projektu 

„Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego”, zwiększających ich szanse na 

podjęcie zatrudnienia. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu 

Carving wraz z egzaminem dla 26 uczniów Technikum w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w ramach projektu 

„Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zgodnie z poniższym opisem. 

Szczegółowy Opis Zamówienia: 

1) Miejsce przeprowadzenie kursu: kurs będzie prowadzony w salach dydaktycznych 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej 

Podlaskiej, ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska. Sale na potrzeby zajęć 

teoretycznych i praktycznych będą udostępnione nieodpłatnie.  

2) Liczba osób biorących udział w kursie: 26 osób w podziale na następujące grupy: 

- zajęcia teoretyczne - 2 grupy, w tym: 1 grupa x 18 os. i 1 grupa x 8 os. 

- zajęcia praktyczne - 3 grupy, w tym: 2 grupy x 9 os. i 1 gr. x 8 os. 

3)  Liczba godzin: 24 godziny zajęć na 1 osobę, w tym:  

- 4 godz. zajęć teoretycznych (2 gr. x 4 godz.), łącznie 8 godz. 

- 20 godz. zajęć praktycznych (3 gr. x 20 godz.), łącznie 60 godz. 

1 godzina = 45 minut zegarowych. 

4) Organizacja kursu: kurs realizowany będzie w trybie: piątek, sobota i niedziela. Liczba 

godzin zajęć dziennie w piątki nie może przekroczyć 4 godzin lekcyjnych, a w sobotę i 

niedzielę nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych. Długość przerw będzie ustalana 

w sposób elastyczny przez Wykonawcę.  

5) Termin przeprowadzenia kursu: kurs należy przeprowadzić w okresie: 

 - I edycja: 1 gr. x 18 os. - listopad - grudzień 2017 r. 

 - II edycja: 1 gr. x 8 os. - styczeń - marzec 2018 r.  

6) Tematyka kursu - zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne obejmujące co najmniej 

następujące zagadnienia:  

a) definicja i historia sztuki carvingu, 

b) narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji, 

c) rzeźbienie w owocach i warzywach, 

d) sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac. 
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7) Kurs zakończony zostanie egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę. 

Egzamin będzie składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej i będzie 

obejmował sprawdzenie na podstawie opracowanych uprzednio kryteriów oceny, jakie 

efekty kształcenia nabył uczestnik w wyniku udziału w kursie. Następnie 

przeprowadzone zostanie porównanie uzyskanych wyników z egzaminu z określonymi 

efektami kształcenia oczekiwanymi dla nabycia kompetencji z zakresu przedmiotu 

kursu.  

8) Wykonawca w ramach realizacji usługi zobowiązany jest do: 

a) opracowania szczegółowego harmonogramu kursu oraz przedłożenia go do 

zaakceptowania Zamawiającemu wraz z jednym dodatkowym egzemplarzem 

materiałów przeznaczonych dla Zamawiającego, nie później niż na 7 dni przed 

rozpoczęciem kursu dla każdej z grup, 

b) przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych kursu według ustalonego 

opisu nauczania, liczby godzin kursu, programu i harmonogramu kursu, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1632), 

c) zapewnienia, iż osoby prowadzące zajęcia będą dysponowały odpowiednią wiedzą i 

kwalifikacjami, 

d) zapewnienia zastępstwa w przypadkach, kiedy wybrany trener nie będzie mógł z 

przyczyn obiektywnych poprowadzić zajęć, 

e) zapewnienie uczestnikom kursu sprzętu i akcesoriów w ilości odpowiedniej do 

przeprowadzenia zajęć praktycznych, 

f) zapewnienia wszystkim uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych w postaci 

skryptu lub podręcznika z zakresu tematyki kursu, 

g) zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków podczas uczestnictwa w kursie oraz w drodze do i z 

miejsca kursu, 

h) wydania uczestnikowi kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 

sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1632) wraz z suplementem, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy, 

i) przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia kursu: 

 kopii list obecności uczestników kursu na zajęciach,  

 kopii dziennika zajęć, 

 kopii list potwierdzających odbiór skryptu szkoleniowego lub podręcznika 

przez uczestników zajęć,  

 polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej objęcie uczestników kursu 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 imiennego wykazu uczestników, którzy ukończyli kurs, 

 protokołu z przeprowadzonego egzaminu teoretycznego i praktycznego po 

zakończeniu kursu, 

 kopii zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z suplementem, wg wzoru 

stanowiącego załącznik do umowy, 
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 kserokopii innych dokumentów związanych z realizacją usługi, o które 

zwróci się Zamawiający. 

 

j) oznakowania pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia oraz dokumentacji 

wytworzonej w ramach realizacji niniejszego zamówienia, tj. materiałów 

dydaktycznych, programu i harmonogramu kursu, list obecności, dziennika zajęć 

itp. poprzez umieszczenie informacji o współfinansowaniu kursu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypów RPO WL i 

UE, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowe dotyczące systemu wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, 

k) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy przez okres do dwóch 

lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 

zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 

zakończonego projektu „Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego”. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa 

powyżej. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów poinformować 

Zamawiającego o nowym adresie archiwizacji a w przypadku likwidacji przekazania 

dokumentów do siedziby Zamawiającego, 

l) poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w 

zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do 

dokumentów przez okres, o którym mowa w lit. k), 

m) sprawowania nadzoru i udzielania niezbędnej pomocy i wskazówek w trakcie 

prowadzenia kursu, 

n) dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Kursy wraz z egzaminami powinny być zrealizowane do 31 marca 2018 r. na podstawie 

harmonogramu dostarczonego przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik do umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu wskazane poniżej w pkt 2) oraz nie podlegają wykluczeniu w 

okolicznościach wskazanych poniżej w pkt 3). 

 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

łącznie wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

 

a) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony 

przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy oraz posiadają uprawnienia do 

prowadzenia kursów, o których mowa w § 3 pkt 5) rozporządzenia z dnia 18 

sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1632), 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga: 

 złożenia oświadczenia w zakresie posiadania wpisu do RIS, stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zamawiający dokona sprawdzenia w 

odpowiednich rejestrach dostępnych w systemie elektronicznym faktu 

posiadania aktualnego wpisu do RIS, 

 złożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu 

posiadania uprawnień do prowadzenia kursów, o których mowa w § 3 pkt 5) 

rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632), (np. wpis do 

ewidencji szkół i placówek niepublicznych, itp.) oraz złożenia oświadczenia w 

zakresie aktualności wpisu do odpowiedniego rejestru/ewidencji w powyższym 

zakresie na Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.   

 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia 

oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania usługi, tj. osobami posiadającymi 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub kursów z zakresu przedmiotu 

zamówienia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć uzupełnioną tabelę stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania 

ofertowego, zawierającą wykaz osób, którymi dysponują wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych (wykształcenia, ukończonych kursów) i 

doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia. 

 

 

d) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia 

oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

 

e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie usługi. 

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia 

oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
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f) Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia 

oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo:  

 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 1137, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. 

U. z 2017 r., nr 0, poz. 1463 z późn. zm.),  

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,  

 skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 769),  

c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b),  

d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności, 

e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 
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f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, 

j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 1541 z późn. zm.), 

k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne, 

l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r., nr 0, 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

m) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., nr 0, poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 2171, z 

późn. zm.).  

 

Opis sposobu dokonywania oceny nie podlegania przez Wykonawcę wykluczeniu: 

Na potwierdzenie spełniania warunku niepodlegania przez Wykonawcę 

wykluczeniu, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia stanowiącego 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 
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4) Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja,) oferta musi 

spełniać następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 

Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie 

podlega wykluczeniu oraz iż nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany z 

Zamawiającym, 

b) warunek udziału dotyczący kwalifikacji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, musi spełniać ten 

z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia, który 

wymaga posiadania ww. uprawnień, 

c) warunki podmiotowe podlegają sumowaniu, 

d) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, 

e) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego – dokument określający pełnomocnictwo 

należy dołączyć do oferty, 

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT  

 

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria:  

 

a) cena – 80% 

b) jakość - 20% 

 

2) Sposób oceny ofert:  

 

a) Kryterium ,,cena”: będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Ofercie.  

 

Liczba punktów zdobyta w kryterium „cena” będzie obliczona wg wzoru:  

 

             Cn 

Kc = ----------- × 80 

             Co 

 

gdzie:  

Kc - liczba punktów w kryterium cena, 

Cn - najniższa cena wśród złożonych ofert nieodrzuconych 

Co - cena badanej oferty nieodrzuconej 

80 - waga kryterium 

 

Oferta w kryterium „cena” może otrzymać maksymalnie 80 punktów.  
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b) Kryterium „jakość”: będzie rozpatrywane na podstawie załączonych do składanej 

oferty certyfikatów jakości usług posiadanych przez Wykonawcę. Certyfikat jakości 

powinien dotyczyć:  

 w przypadku akredytacji Kuratora Oświaty - szkolenia z zakresu 

przedmiotu zamówienia,  

 a w przypadku certyfikatu ISO - Wykonawcy jako instytucji szkoleniowej.  

Waga kryterium: 20% = 20 pkt. 

 

Liczba punktów zdobyta w kryterium „jakość” będzie obliczona w następujący 

sposób:  

 

 Wykonawca przedstawi certyfikat w postaci Akredytacji Kuratora Oświaty oraz 

co najmniej jeden certyfikat ISO - 20 pkt 

 

 Wykonawca przedstawi certyfikat w postaci Akredytacji Kuratora - 15 pkt 

 

 Wykonawca przedstawi certyfikat ISO - 10 pkt 

 

Oferta w kryterium „jakość” może otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

 

3) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, 

zawierająca najwyższą liczbę punktów przyznanych według powyższych kryteriów jest 

ofertą najkorzystniejszą. 

5) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez niech ofert. 

6) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 

Oferentów, którzy przesłali swoje oferty w terminie 7 dni od dnia zakończenia 

postępowania. 

7) W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego 

oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert. 

8) Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą zawrze pisemną umowę na realizację 

przedmiotu zamówienia, której projekt stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania 

ofertowego. 

 

VII. WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 

1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Zapytania ofertowego.  

3) Do oferty należy załączyć:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, 

b) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do prowadzenia kursów, 

o których mowa w § 3 pkt 5) rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
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sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1632), 

c) oświadczenie o braku powiązań wg  wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego,  

d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,  

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (wykształcenia, 

ukończonych kursów) i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami wg  wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 5 do Zapytania ofertowego. 

f) Certyfikaty jakości usług, jeżeli Wykonawca takie posiada. Certyfikaty jakości 

usług to: akredytacja Kuratora Oświaty w zakresie kierunku kształcenia 

zgodnego z przedmiotem zamówienia i certyfikaty ISO. 

g) proponowany program kursu zawierający nazwę formy kształcenia, tytuł 

kursu, czas trwania, liczbę godzin kształcenia, wymagania wstępne dla 

uczestników, cele kształcenia i sposoby ich osiągania, plan nauczania 

określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, treści nauczania w zakresie 

poszczególnych zajęć, opis efektów kształcenia, wykaz niezbędnej literatury, 

środków i materiałów dydaktycznych oraz sposób i formę zaliczenia. Program 

powinien być sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 

Zapytania ofertowego. 

h) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do 

podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów, 

i) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika - gdy ofertę składają Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie 

oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

4) Oferta powinna być sporządzona czytelnie i w języku polskim. Powinna zawierać 

datę sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 

Oferenta.  

5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na realizację kursu Carving 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 7 LISTOPADA 2017, GODZ. 13.00” 

 

6) Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub złożyć osobiście w 

biurze Zamawiającego pod adresem:  

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 

ul. Bialska 7, 21 - 542 Leśna Podlaska 

 

7) Zaleca się aby oferta była trwale spięta w jedną całość z załącznikami i miała 

ponumerowane kartki. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za 

zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą oraz podpisem osoby upoważnionej.  

8) Termin składania ofert upływa 7 listopada 2017 r. o godz. 9.00. 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.  
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9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. 

10) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 

11) Oferent może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli 

pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone 

Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o modyfikacji lub 

wycofaniu oferty przez Wykonawcę musi być złożone w kopercie na zasadach 

określonych w niniejszym rozdziale z dodatkowymi oznakowaniami 

„MODYFIKACJA" lub „WYCOFANIE". Koperty z oznakowaniami „MODYFIKACJA" 

będą otwarte w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. 

Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

12) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w 

siedzibie Zamawiającego pokój nr 20. 

 

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią następujące 

okoliczności:  

a) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można 

usunąć ich wad, 

b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego 

nie można było wcześniej przewidzieć, 

d) cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

 

 

IX. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY  ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w 

zakresie terminu realizacji umowy jeżeli: 

 

a) wynika to z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,  

b) jest to związane ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wynikającymi z 

tego wszelkimi konsekwencjami, 

c) wynika to ze zdarzeń losowych niezależnych od uczestników kursu.  

  

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI 

  

1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja i wymiana 

informacji między Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie wyłącznie 

drogą pisemną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

2) Wszelkie pytania odnośnie procedury i przedmiotu zamówienia należy kierować:  

a) drogą elektroniczną na adres email: lesna@zsckr.edu.pl 

b) faksem pod numerem (083) 345 00 24 

c) pisemnie na adres:  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 

ul. Bialska 7, 21 - 542 Leśna Podlaska 
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3) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest 

– Pani Dominika Łakota  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY 

1) Nie przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających. 

2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie przez Wykonawcę realizacji kursu 

innemu podmiotowi. 

4) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość 

ani w formie e-learningu, 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczebności grup przy zachowaniu 

maksymalnej liczby uczestników kursu.  

6) Wykonawca przy realizowaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 922.). 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu 

zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania ofertowego zostanie przekazana 

Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie 

opublikowana w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone zmiany lub 

uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

8) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku 

rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę 

wpisaną słownie. 

9) W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentacji złożonej oferty, 

Zamawiający wezwie jednokrotnie Oferenta do uzupełnienia brakujących 

dokumentów w terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób: 

a) jeżeli brakujący dokument dotyczy potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu - Oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca 

warunków udziału w postępowaniu, 

b)  jeżeli brakujący dokument dotyczy spełniania warunków kryteriów oceny - 

Ofercie zostaną przyznane punkty tylko w tych kryteriach i w takiej 

wysokości, co do których zostały złożone odpowiednie dokumenty w 

Ofercie. 

10) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie 

zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy, 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) Oświadczenie o braku powiązań, 

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

6) Program kursu, 

7) Projekt umowy. 


