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Ogłoszenie

Numer

2022-3995-87974

Id

87974

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

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników 
projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model 
wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na 
terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminów wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie 
następstwem:
1) okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy, w tym jeżeli nastąpi 
wstrzymanie wykonania zlecenia przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy,
2) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w związku z 
koniecznością dokonania zmian, jak również będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących 
norm w zakresie, w jakim okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu wykonania zlecenia jeżeli 
terminy zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.
2. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy winien być adekwatny do przyczyny powstania 
konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien być uwzględniać czas 
trwania przeszkody.
Każdorazowo zmiana umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym rozdziale podstawy jej 
dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron.

Załączniki
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Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-13
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia
3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 Wykaz posiadanego doświadczenia
6. Załącznik nr 5 Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-13

Data ostatniej zmiany

2022-01-13

Termin składania ofert

2022-01-21 10:00:00

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
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Część I Programowanie PHP – 
podstawowy/średniozaawansowany 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia  jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część I Programowanie PHP – podstawowy/średniozaawansowany,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 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
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Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
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Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi - 60 
pkt
CMIN - CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród oferowanych,
COF BAD - CENA OFERTOWA brutto badanej oferty.
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 2

Tytuł części 2

Część II Projektowanie stron internetowych 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
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2. Część II Projektowanie stron internetowych – podstawowy/średniozaawansowany,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 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

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
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granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.



Wygenerowano: 2022-01-13 15:27 Strona 9 / 38

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy…

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi - 60 
pkt
CMIN - CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród oferowanych,
COF BAD - CENA OFERTOWA brutto badanej oferty.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 3

Tytuł części 3

Część III Szkolenie barman 



Wygenerowano: 2022-01-13 15:27 Strona 10 / 38

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy…

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część III Szkolenie barman,
3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 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
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Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ
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Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi 60 pkt
CMIN -najniższa cena wśród oferowanych
COF BAD -cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
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Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 4

Tytuł części 4

Część IV Szkolenie operator wózków jezdniowych 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część IV Szkolenie operator wózków jezdniowych,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 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

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
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musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi 60 pkt
CMIN -najniższa cena wśród oferowanych
COF BAD -cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 5

Tytuł części 5

Część V Barman - kelner

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część V Barman - kelner,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 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

Wiedza i doświadczenie

Opis
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W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi 60 pkt
CMIN -najniższa cena wśród oferowanych
COF BAD -cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
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gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 6

Tytuł części 6

Część VI Barista

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 6

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część VI Barista,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego,

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 6

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi 60 pkt
CMIN -najniższa cena wśród oferowanych
COF BAD -cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 7

Tytuł części 7

Część VII Kurs wizażu i stylizacji

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 7
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część VII Kurs wizażu i stylizacji,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 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

Wiedza i doświadczenie

Opis
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W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis



Wygenerowano: 2022-01-13 15:27 Strona 26 / 38

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy…

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 7

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi 60 pkt
CMIN -najniższa cena wśród oferowanych
COF BAD -cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
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gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 8

Tytuł części 8

Część VIII Kurs Pilot wycieczek

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 8

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część VIII Kurs Pilot wycieczek,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego,

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.



Wygenerowano: 2022-01-13 15:27 Strona 29 / 38

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy…

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 8

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis



Wygenerowano: 2022-01-13 15:27 Strona 30 / 38

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy…

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi 60 pkt
CMIN -najniższa cena wśród oferowanych
COF BAD -cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 9

Tytuł części 9

Część IX Kurs rachunkowości finansowej 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 9
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część IX Kurs rachunkowości finansowej z wykorzystaniem programu REWIZOR GT,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 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

Wiedza i doświadczenie

Opis
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W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 9

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi 60 pkt
CMIN -najniższa cena wśród oferowanych
COF BAD -cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
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gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Część: 10

Tytuł części 10

Część X Kurs Księgowości 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 10

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 
uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 
systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Część X Kurs Księgowości – warsztaty komputerowe na programie Comarch ERP Optima,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego,

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
1. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), z którego będzie wynikało, że 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych) analogicznego minimum jednego kursu dla wskazanej (nie mniejszej) liczby 
osób stosownie do poszczególnych części zamówienia (w przypadku części, w których występuje 
podział na grupy – właściwej liczby osób dla jednej grupy) – rozumianego jako jedno zamówienie 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 
granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. Oferty nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.
3. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie 
zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, 
musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą 
weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 
Zapytania.
4. Wykaz posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.

Kryteria oceny do części 10

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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Wartość punktowa kryterium ceny wyliczana będzie wg wzoru:
C = CMIN / COF BAD x 60
gdzie:
waga kryterium - 60 % przy czym 1 % = 1 pkt
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium ceny wynosi 60 pkt
CMIN -najniższa cena wśród oferowanych
COF BAD -cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wykonawcy (D) (z zał. nr 4)
Wartość punktowa max 40 pkt:
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
gdzie:
waga -40 % przy czym 1 % = 1 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert,

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-01-13 - data opublikowania
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-> 2022-01-21 10:00:00 - termin składania ofert

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

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


