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Ogłoszenie

Numer

2021-3995-67208

Id

67208

Powstaje w kontekście projektu

RPPD.03.03.01-20-0001/16 - Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie  Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Tytuł

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do 
podjęcia  studiów

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacji: 
1) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na prawidłową realizację projektu, w szczególności w 
sytuacji zmiany terminu realizacji projektu, 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 
3) zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację grantu/modelu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 
4) zmian wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, 
5) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony, 
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
7) zaistnienia przypadków wymienionych w rozdziale 6.5.2 pkt 20 ppkt b-e Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-09-01
1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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4. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 Wykaz osób
6. Załącznik nr 6 - Formularz programu zajęć
7. Załącznik nr 7 - Wzór umowy
8. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-09-01

Data ostatniej zmiany

2021-09-01

Termin składania ofert

2021-09-09 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka 
Sienkiewicza w Białymstoku
Ciepła 32
15-472 Białystok
NIP: 5422925131

Osoby do kontaktu

Krzysztof Hus
tel.: 85 6515855
e-mail: przetargi@ckubialystok.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Część I �matematyka na poziomie podstawowym

Czy dopuszczalne oferty wariantowe



Wygenerowano: 2021-09-01 15:59 Strona 3 / 25

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia  studiów

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem  zamówienia w części pierwszej (matematyka na poziomie podstawowym) 
jest przygotowanie i przeprowadzenie  zajęć przygotowujących do podjęcia studiów  w okresie 
poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach projektu 
Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 
zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest 6 na części zamówienia. 
3. Zajęcia odbędą się w siedzibach poszczególnych szkół wskazanych powyżej. Zapewnienie 
sali  odpowiedniej do przeprowadzenia zajęć, spełniającej warunki socjalne i BHP leży w gestii 
Zamawiającego. Czas trwania zajęć w każdej grupie uczniów wynosi 30 godzin (1h wynosi 45 minut). 
Szkolenia winny być realizowane przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
4. Wykonawca winien przygotować program zajęć, celem  przekazania treści mających praktyczną 
wartość, z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się. Organizacja i przeprowadzenie zajęć 
odbędzie się w oparciu o uszczegółowiony program zajęć,  z użyciem materiałów zaakceptowanych-

  przez Zamawiającego  (w formie elektronicznej lub papierowej;  dopuszczalny jest e-learning), 
zawierających ćwiczenia i zadania, uwzględniające wnioskowaną tematykę zajęć. Przekazanie 
materiałów wszystkim uczestnikom szkolenia należy do zadań Zamawiającego. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami/trenerami (min. 1 osoba), które skieruje do prowadzenia zajęć odpowiednio 
do każdej części zamówienia, które:
-�posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie w jakim zostali wskazani w ofercie tj. 
odpowiednio:
•�wyższe z  matematyki do realizacji zajęć z matematyki;
•�wyższe z geografii do realizacji zajęć z geografii;
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
(załącznik nr 5 do Zapytania).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
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dokumenty: 
a)�wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z podaniem 
dat sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu 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 co najmniej 10 % udziałów lub 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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia;
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena ofertowa brutto(C) za 1 godzinę zajęć – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C), max 60 pkt:
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie trenera (D) wskazanego w wykazie osób, w zakresie przedmiotu w jakim został wskazany 
w ofercie, w prowadzeniu zajęć na uczelni – 40% :
- 2 lata – 0 pkt,
- powyżej 2 do 4 lat – 15 pkt,
- powyżej 4 do 7 lat – 25 pkt
- powyżej 7 lat 40 pkt

Część: 2

Tytuł części 2

Część II�matematyka na poziomie rozszerzonym

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis
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1. Przedmiotem  zamówienia w zakresie części drugiej (matematyka na poziomie rozszerzonym) 
jest przygotowanie i przeprowadzenie  zajęć przygotowujących do podjęcia studiów  w okresie 
poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach projektu 
Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 
zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest 6 na części zamówienia. 
3. Zajęcia odbędą się w siedzibach poszczególnych szkół wskazanych powyżej. Zapewnienie 
sali  odpowiedniej do przeprowadzenia zajęć, spełniającej warunki socjalne i BHP leży w gestii 
Zamawiającego. Czas trwania zajęć w każdej grupie uczniów wynosi 30 godzin (1h wynosi 45 minut). 
Szkolenia winny być realizowane przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
4. Wykonawca winien przygotować program zajęć, celem  przekazania treści mających praktyczną 
wartość, z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się. Organizacja i przeprowadzenie zajęć 
odbędzie się w oparciu o uszczegółowiony program zajęć,  z użyciem materiałów zaakceptowanych-

  przez Zamawiającego  (w formie elektronicznej lub papierowej;  dopuszczalny jest e-learning), 
zawierających ćwiczenia i zadania, uwzględniające wnioskowaną tematykę zajęć. Przekazanie 
materiałów wszystkim uczestnikom szkolenia należy do zadań Zamawiającego. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności



Wygenerowano: 2021-09-01 15:59 Strona 8 / 25

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia  studiów

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami/trenerami (min. 1 osoba), które skieruje do prowadzenia zajęć odpowiednio 
do każdej części zamówienia, które:
-�posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie w jakim zostali wskazani w ofercie tj. 
odpowiednio:
•�wyższe z  matematyki do realizacji zajęć z matematyki;
•�wyższe z geografii do realizacji zajęć z geografii;
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
(załącznik nr 5 do Zapytania).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
a)�wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z podaniem 
dat sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
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wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub 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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia;
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena ofertowa brutto(C) za 1 godzinę zajęć – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C), max 60 pkt:
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie trenera (D) wskazanego w wykazie osób, w zakresie przedmiotu w jakim został wskazany 
w ofercie, w prowadzeniu zajęć na uczelni – 40% :
- 2 lata – 0 pkt,
- powyżej 2 do 4 lat – 15 pkt,
- powyżej 4 do 7 lat – 25 pkt
- powyżej 7 lat 40 pkt
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Część: 3

Tytuł części 3

Część III matematyka na poziomie podstawowym

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem  zamówienia w zakresie części trzeciej (matematyka na poziomie podstawowym) 
jest przygotowanie i przeprowadzenie  zajęć przygotowujących do podjęcia studiów  w okresie 
poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach projektu 
Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 
zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest 6 na części zamówienia. 
3. Zajęcia odbędą się w siedzibach poszczególnych szkół wskazanych powyżej. Zapewnienie 
sali  odpowiedniej do przeprowadzenia zajęć, spełniającej warunki socjalne i BHP leży w gestii 
Zamawiającego. Czas trwania zajęć w każdej grupie uczniów wynosi 30 godzin (1h wynosi 45 minut). 
Szkolenia winny być realizowane przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
4. Wykonawca winien przygotować program zajęć, celem  przekazania treści mających praktyczną 
wartość, z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się. Organizacja i przeprowadzenie zajęć 
odbędzie się w oparciu o uszczegółowiony program zajęć,  z użyciem materiałów zaakceptowanych-

  przez Zamawiającego  (w formie elektronicznej lub papierowej;  dopuszczalny jest e-learning), 
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zawierających ćwiczenia i zadania, uwzględniające wnioskowaną tematykę zajęć. Przekazanie 
materiałów wszystkim uczestnikom szkolenia należy do zadań Zamawiającego. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
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1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami/trenerami (min. 1 osoba), które skieruje do prowadzenia zajęć odpowiednio 
do każdej części zamówienia, które:
-�posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie w jakim zostali wskazani w ofercie tj. 
odpowiednio:
•�wyższe z  matematyki do realizacji zajęć z matematyki;
•�wyższe z geografii do realizacji zajęć z geografii;
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
(załącznik nr 5 do Zapytania).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
a)�wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z podaniem 
dat sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu 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 co najmniej 10 % udziałów lub 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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia;
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
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Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena ofertowa brutto(C) za 1 godzinę zajęć – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C), max 60 pkt:
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie trenera (D) wskazanego w wykazie osób, w zakresie przedmiotu w jakim został wskazany 
w ofercie, w prowadzeniu zajęć na uczelni – 40% :
- 2 lata – 0 pkt,
- powyżej 2 do 4 lat – 15 pkt,
- powyżej 4 do 7 lat – 25 pkt
- powyżej 7 lat 40 pkt

Część: 4

Tytuł części 4

Część IV matematyka na poziomie rozszerzonym

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części czwartej (matematyka na poziomie rozszerzonym) 
jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia studiów w okresie 
poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach projektu 
Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 
zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest 6 na części zamówienia.
3. Zajęcia odbędą się w siedzibach poszczególnych szkół wskazanych powyżej. Zapewnienie 
sali odpowiedniej do przeprowadzenia zajęć, spełniającej warunki socjalne i BHP leży w gestii 
Zamawiającego. Czas trwania zajęć w każdej grupie uczniów wynosi 30 godzin (1h wynosi 45 minut). 
Szkolenia winny być realizowane przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
4. Wykonawca winien przygotować program zajęć, celem przekazania treści mających praktyczną 
wartość, z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się. Organizacja i przeprowadzenie zajęć 
odbędzie się w oparciu o uszczegółowiony program zajęć, z użyciem materiałów zaakceptowanych 
przez Zamawiającego (w formie elektronicznej lub papierowej; dopuszczalny jest e-learning), 
zawierających ćwiczenia i zadania, uwzględniające wnioskowaną tematykę zajęć. Przekazanie 
materiałów wszystkim uczestnikom szkolenia należy do zadań Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj Województwo
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Polska podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami/trenerami (min. 1 osoba), które skieruje do prowadzenia zajęć odpowiednio 
do każdej części zamówienia, które:
-�posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie w jakim zostali wskazani w ofercie tj. 
odpowiednio:
•�wyższe z  matematyki do realizacji zajęć z matematyki;
•�wyższe z geografii do realizacji zajęć z geografii;
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
(załącznik nr 5 do Zapytania).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
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a)�wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z podaniem 
dat sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu 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 co najmniej 10 % udziałów lub 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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia;
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena ofertowa brutto(C) za 1 godzinę zajęć – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C), max 60 pkt:
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie trenera (D) wskazanego w wykazie osób, w zakresie przedmiotu w jakim został wskazany 
w ofercie, w prowadzeniu zajęć na uczelni – 40% :
- 2 lata – 0 pkt,
- powyżej 2 do 4 lat – 15 pkt,
- powyżej 4 do 7 lat – 25 pkt
- powyżej 7 lat 40 pkt

Część: 5

Tytuł części 5

Część V matematyka 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części piątej (matematyka) jest przygotowanie i 
przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia studiów w okresie poprzedzającym rekrutację 
na studia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach projektu Centrum Kompetencji 
BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie 
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Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest 6 na części zamówienia.
3. Zajęcia odbędą się w siedzibach poszczególnych szkół wskazanych powyżej. Zapewnienie 
sali odpowiedniej do przeprowadzenia zajęć, spełniającej warunki socjalne i BHP leży w gestii 
Zamawiającego. Czas trwania zajęć w każdej grupie uczniów wynosi 30 godzin (1h wynosi 45 minut). 
Szkolenia winny być realizowane przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
4. Wykonawca winien przygotować program zajęć, celem przekazania treści mających praktyczną 
wartość, z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się. Organizacja i przeprowadzenie zajęć 
odbędzie się w oparciu o uszczegółowiony program zajęć, z użyciem materiałów zaakceptowanych 
przez Zamawiającego (w formie elektronicznej lub papierowej; dopuszczalny jest e-learning), 
zawierających ćwiczenia i zadania, uwzględniające wnioskowaną tematykę zajęć. Przekazanie 
materiałów wszystkim uczestnikom szkolenia należy do zadań Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku
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Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami/trenerami (min. 1 osoba), które skieruje do prowadzenia zajęć odpowiednio 
do każdej części zamówienia, które:
-�posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie w jakim zostali wskazani w ofercie tj. 
odpowiednio:
•�wyższe z  matematyki do realizacji zajęć z matematyki;
•�wyższe z geografii do realizacji zajęć z geografii;
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
(załącznik nr 5 do Zapytania).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
a)�wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z podaniem 
dat sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu 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 co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia;
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena ofertowa brutto(C) za 1 godzinę zajęć – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C), max 60 pkt:
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie trenera (D) wskazanego w wykazie osób, w zakresie przedmiotu w jakim został wskazany 
w ofercie, w prowadzeniu zajęć na uczelni – 40% :
- 2 lata – 0 pkt,
- powyżej 2 do 4 lat – 15 pkt,
- powyżej 4 do 7 lat – 25 pkt
- powyżej 7 lat 40 pkt
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Część: 6

Tytuł części 6

Część VI geografia

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 6

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części szóstej (geografia) jest przygotowanie i 
przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia studiów w okresie poprzedzającym rekrutację 
na studia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach projektu Centrum Kompetencji 
BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest 6 na części zamówienia.
3. Zajęcia odbędą się w siedzibach poszczególnych szkół wskazanych powyżej. Zapewnienie 
sali odpowiedniej do przeprowadzenia zajęć, spełniającej warunki socjalne i BHP leży w gestii 
Zamawiającego. Czas trwania zajęć w każdej grupie uczniów wynosi 30 godzin (1h wynosi 45 minut). 
Szkolenia winny być realizowane przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
4. Wykonawca winien przygotować program zajęć, celem przekazania treści mających praktyczną 
wartość, z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się. Organizacja i przeprowadzenie zajęć 
odbędzie się w oparciu o uszczegółowiony program zajęć, z użyciem materiałów zaakceptowanych 
przez Zamawiającego (w formie elektronicznej lub papierowej; dopuszczalny jest e-learning), 
zawierających ćwiczenia i zadania, uwzględniające wnioskowaną tematykę zajęć. Przekazanie 
materiałów wszystkim uczestnikom szkolenia należy do zadań Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
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Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami/trenerami (min. 1 osoba), które skieruje do prowadzenia zajęć odpowiednio 
do każdej części zamówienia, które:
-�posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie w jakim zostali wskazani w ofercie tj. 
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odpowiednio:
•�wyższe z  matematyki do realizacji zajęć z matematyki;
•�wyższe z geografii do realizacji zajęć z geografii;
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
(załącznik nr 5 do Zapytania).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym 
rozdziale w ust. 1 pkt 1.3 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
a)�wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z podaniem 
dat sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu 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 co najmniej 10 % udziałów lub 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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia;
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 6
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena ofertowa brutto(C) za 1 godzinę zajęć – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C), max 60 pkt:
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie trenera (D) wskazanego w wykazie osób, w zakresie przedmiotu w jakim został wskazany 
w ofercie, w prowadzeniu zajęć na uczelni – 40% :
- 2 lata – 0 pkt,
- powyżej 2 do 4 lat – 15 pkt,
- powyżej 4 do 7 lat – 25 pkt
- powyżej 7 lat 40 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-09-01 - data opublikowania
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-> 2021-09-09 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


