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Ogłoszenie

Numer

2020-3274-8785

Id

8785

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.12.04.00-06-0021/19 - Zawodowcy z Kościuszki

Tytuł

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.  Znak sprawy: 
ZS/2/2020/ZzK

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-09-29
1. zapytanie ofertowe szkolenia
2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
4. Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań
5. załącznik nr 4. Oświadczenie o dodatkowych wymaganiach
6. Załącznik nr 5. Wykaz kadry
7. Załącznik nr 6. Program szkolenia
8. Załącznik nr 7. Wykaz doświadczenia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-29

Data ostatniej zmiany

2020-09-29

Termin składania ofert

2020-10-07 15:00:00
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI  W 
KRASNYMSTAWIE
Zamkowa 1
22-300 Krasnystaw
NIP: 5641288233

Osoby do kontaktu

Specjalista ds. rozliczeń finansowych 
tel.: 510-405-587
e-mail: zsp1kosciuszko@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Kelner z egzaminem czeladniczym 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym 
Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 
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Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/ 8 godzin lekcyjnych dziennie
Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)
Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego. 
Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
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procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń
na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Część: 2

Tytuł części 2

Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis



Wygenerowano: 2020-09-29 21:12 Strona 6 / 57

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.  Znak sprawy: ZS/2/2020/ZzK

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 
Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 
Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/8 godzin lekcyjnych dziennie 
Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)
Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego.
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić kosmetyki i materiały dydaktyczne w ilości zapewniającej 
prawidłową realizację szkolenia oraz egzaminu. 
Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
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zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń 
na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Część: 3

Tytuł części 3

Kurs obsługi wózka jezdniowego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe



Wygenerowano: 2020-09-29 21:12 Strona 9 / 57

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.  Znak sprawy: ZS/2/2020/ZzK

Opis

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego
Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa) 
Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 56 godzin zajęć teoretycznych (na grupę) 
i po 3 godziny zajęć praktycznych na osobę. 
Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 
Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin przed Urzędem Dozoru 
Technicznego. Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac 
manewrowy. Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia. 
Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport 
do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
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analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń 
na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Część: 4

Tytuł części 4

Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa
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Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B
Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022
Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 30 godzin zajęć teoretycznych (na grupę) 
i po 30 godzin zajęć praktycznych (na Uczestnika). 
Planowana liczba uczestników: 30 (2 grupy po 15 osób) 
Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego. Zamawiający musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu 
(książka/materiały drukowane).  Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca 
musi zapewnić plac manewrowy. Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź 
Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 4
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń
na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Część: 5

Tytuł części 5

Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV
Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021
Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 
Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 40 godzin zajęć. Wykonawca powinien 
przedstawić program szkolenia opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. 
zm.).
Zamawiający zapewni podręcznik. Wykonawca musi pokryć koszt egzaminu państwowego.  
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego (Zamawiający zapewni salę na zajęcia 
teoretyczne). Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość
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Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
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4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń
na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Część: 6
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Tytuł części 6

Kurs obsługi kasy fiskalnej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 6

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej
Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022;  
Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób)
Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 24 godziny na grupę.
Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość kas niezbędną do realizacji zajęć (minimum 1 kasa na 2 
osoby). Zajęcia praktyczne muszą stanowić minimum 16 godzin. 
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw
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Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
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3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 6

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)
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Część: 7

Tytuł części 7

Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 7

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 
Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 
Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób) 
Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 48 godzin (w tym 18 godzin – I stopień; 30 
godzin  II stopień). Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia. Wykonawca 
musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.  
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat Gmina
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krasnostawski Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
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na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 7

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)
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Część: 8

Tytuł części 8

Szkolenia fryzjerskie  

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 8

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 8. Szkolenia fryzjerskie  
Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 
Planowana liczba uczestników: 48 (6 grup po 8 osób)
Planuje się 6 różnych szkoleń z zakresu fryzjerstwa, każde ze szkoleń trwało będzie 16 godzin i musi 
zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 
Tematyka szkoleń: Koloryzacja I stopnia, Koloryzacja II stopnia, Strzyżenia damskie, Strzyżenia 
męskie, Barber, Podstawy trychologii. 
Zamawiający powinien zapewnić kosmetyki do włosów i farby oraz akcesoria w ilości zapewniającej 
prawidłową realizację szkolenia. 
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres



Wygenerowano: 2020-09-29 21:12 Strona 25 / 57

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.  Znak sprawy: ZS/2/2020/ZzK

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 8

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
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doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 9

Tytuł części 9

Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 9

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 
Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 
Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 
Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 32 godziny 
Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia (na grupę planuje się przeznaczyć 
900.00 zł, w tym: aceton 3 szt., primer 3szt., tipsy 1000 szt., oliwka 3szt, lakiery różne kolory 12 szt., 
rękawiczki 3 op., formy duże, żel, pilniki, pędzle, patyczki, bloki, waciki bezpyłowe, klej do tipsów, 
zmywacz, velox, remover, żel nabłyszczający, top baza, zdobienia). Wykonawca będzie zobowiązany 
uzupełnić materiały celem prawidłowej realizacji programu szkolenia. Wykonawca musi zapewnić 
odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.  
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 9

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 10

Tytuł części 10

Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 10

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli)
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 3
Liczba godzin szkolenia: 16 godzin
Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 10

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 11

Tytuł części 11

Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 11

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli)
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)
Liczba godzin szkolenia: 16 godzin
Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 11

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 12

Tytuł części 12

Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 12

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli)
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 1
Liczba godzin szkolenia: 16 godzin
Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.



Wygenerowano: 2020-09-29 21:12 Strona 37 / 57

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.  Znak sprawy: ZS/2/2020/ZzK

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 12

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 13

Tytuł części 13

Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 13

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 1
Liczba godzin szkolenia: 16 godzin
Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 13

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 14

Tytuł części 14

Szkolenie: Projektowanie fryzur (szkolenie dla nauczycieli)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 14

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur (szkolenie dla nauczycieli)
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 1
Liczba godzin szkolenia: 16 godzin
Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.



Wygenerowano: 2020-09-29 21:12 Strona 43 / 57

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.  Znak sprawy: ZS/2/2020/ZzK

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 14

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)



Wygenerowano: 2020-09-29 21:12 Strona 45 / 57

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.  Znak sprawy: ZS/2/2020/ZzK

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 15

Tytuł części 15

Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 15

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem (szkolenie dla nauczycieli)
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 3
Liczba godzin szkolenia: 24 godziny
Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 15

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)



Wygenerowano: 2020-09-29 21:12 Strona 48 / 57

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.  Znak sprawy: ZS/2/2020/ZzK

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt

Część: 16

Tytuł części 16

Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 16

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację (szkolenie dla 
nauczycieli)
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)
Liczba godzin szkolenia: 8 godzin
Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 16

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 17

Tytuł części 17

Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 17

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym (szkolenie dla 
nauczycieli) 
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)
Liczba godzin szkolenia: 8 godzin 
Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 17

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Część: 18

Tytuł części 18

Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 18

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli) 
Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021
Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)
Liczba godzin szkolenia: 16 godzin 
Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu 
na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

-�Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, 
dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
-�Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie 
analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. 
-�Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego).
 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena 
na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia,(ocena na 
podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia , (ocena na 
podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
5. Dysponuje sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie 
Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny do części 18

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% 
(max. 10 pkt)

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-29 - data opublikowania

-> 2020-10-07 15:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


