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Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia 
i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-15
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Załączznik nr 5

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-15

Data ostatniej zmiany

2021-04-15

Termin składania ofert

2021-04-23 10:00:00
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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

Monter – operator systemów fotowoltaicznych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiot zamówienia dla części I Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników 
projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 
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kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Zamawiający podzielił 
zakres zamówienia na następujące części: Część I Monter – operator systemów fotowoltaicznych 
(31os.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część I Monter – operator systemów 
fotowoltaicznych Część II Programowanie PHP - zaawansowany (29os.) 1. Grupa docelowa: 
Uczniowie szkół zawodowych 2. Miejsce realizacji: realizacja w formie hybrydowej lub stacjonarnej 3. 
Wymiar godzin szkolenia: min. 16 godzin szkoleniowych, w tym min. 50% zajęć praktycznych. Zajęcia 
winny być zrealizowane w dniach (do wyboru): 4, 5, 6, 7 i 11 maja 2021r. z zastrzeżeniem, że ilość 
godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 45min.). Zamawiający dopuszcza 
realizację zajęć w mniejszej grupie z zastrzeżeniem, że każdy z uczestników przejdzie przez pełną, 
16-godzinną ścieżkę. 4. Termin realizacji: nie później niż 11 maja 2021 roku 5. Liczba uczestników: 
31 osób 6. Zakres: przygotowanie i przeprowadzenie: kursu prowadzący do nabycia kompetencji z 
zakresu operatora – montażysty systemów fotowoltaicznych. 7. Warunki organizacyjne szkolenia: 
Zamawiający wymaga aby realizacja zarówno szkolenia jak i egzaminu potwierdzającego nabycie 
kompetencji zawodowych zrealizowana była w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami 
pandemicznymi. W przypadku realizacji zajęć teoretycznych w formie zdalnej Zamawiający 
nie wskazuje przy tym wykonawcy na konkretne oprogramowanie/platformę komunikacyjną, 
z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik: a. będzie miał możliwość bezpłatnego udziału (tj. bez 
żadnych dodatkowych kosztów) w szkoleniu/sesji egzaminacyjnej przy wykorzystaniu własnego 
komputera, tabletu lub telefonu i dostępu do sieci Internet, b. będzie miał dostęp do szkolenia 
prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie audio-video z co do zasady możliwością interakcji 
z prowadzącym/komisją egzaminacyjną, 8. Zajęcia praktyczne (oraz teoretyczne prowadzone 
w formie stacjonarnej) winny być zrealizowane w obrębie granic administracyjnych Miasta 
Białegostoku, w pomieszczeniach/miejscach do tego przystosowanych, spełniających odrębne 
przepisy determinujące realizację przedmiotowego kursu, w tym zapewniające dostęp osobom 
niepełnosprawnym oraz przepisów BHP i PPOŻ. Realizacja przedmiotu zamówienia: Wykonawca w 
ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest: 1. Opracować program szkolenia obejmujący 
co najmniej opis zagadnień wymaganych w danej części zamówienia. Program szkolenia Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu najpóźniej z chwilą zawarcia umowy. 2. Zorganizować i przeprowadzić 
szkolenie zgodnie z programem. 3. Zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach 
odpowiadających przedmiotowi szkolenia. 4. Zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe i 
dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. 5. Zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych w 
trybie stacjonarnym) uczestnikom w okresie szkolenia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) – ubezpieczenie grupowe. Minimalna suma ubezpieczenia na 1 osobę 
ubezpieczoną wynosić powinna 20 000,00 zł. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kopię opłaconej polisy. 6. Zapewnić 
(dotyczy szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym) uczestnikom szkolenia miejsce realizacji 
szkolenia zgodne ze wskazanym w danej części zamówienia, w tym pomieszczenia do odbywania 
szkolenia spełniające poniższe warunki: - przestronne i przewiewne, - przystosowane do liczby osób 
przewidzianych do przeszkolenia, - posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne, - wyposażone w 
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szkolenia spełniające poniższe warunki: - przestronne i przewiewne, - przystosowane do liczby osób 
przewidzianych do przeszkolenia, - posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne, - wyposażone w 
pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia, 
- posiadać zaplecze sanitarne, 7. W każdym dniu szkolenia zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych 
w trybie stacjonarnym) uczestnikom przerwę 
kawową lub obiad w sytuacji, gdy liczba godzin realizowanych jednego dnia przekraczać będzie 6 
godzin szkoleniowych - serwis kawowy - kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub 
słodkie przekąski typu paluszki, ciastka, owoce, - gorący posiłek - obiad składający się z pierwszego 
i drugiego dania oraz napoju, Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku 
muszą spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno - epidemiologiczne. 8. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
wszystkich uczestników szkolenia znajdujących się na liście przekazanej przez Zamawiającego, o 
planowanym terminie rozpoczęcia realizacji szkolenia i pozostawać w kontakcie z uczestnikami 
szkolenia w trakcie jego realizacji 9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z ofertą planowany 
harmonogram realizacji zajęć. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim 
uczestnikom szkolenia harmonogram zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia z 
programem szkolenia. 10. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o 
wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem, 11. W przypadku 
odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - pisemnie informować Zamawiającego 
o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji zmian w 
harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć, 12. Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o: 
- niezgłaszaniu się uczestników; - przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; - innych sytuacjach, 
które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 13. Prowadzić dokumentację 
przebiegu szkolenia składającą się z: - listy obecności – zgodnie ze wzorem przekazanym 
przez Zamawiającego, - listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez 
Zamawiającego, - wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania), 
- rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia 
i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz nazwę 
szkolenia i datę wydania zaświadczenia, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową 
przeprowadzającą szkolenie; 14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy. 15. 
Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu. W/w zaświadczenia powinny zawierać minimum: - imię i 
nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia; - nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej 
szkolenie; - nazwę szkolenia; - miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu 
potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; - wymiar godzin zajęć edukacyjnych; 
16. Przekazać Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące 
dokumenty: - imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia), - listy 
obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, - wyniki 
egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania), - listę wydanych zaświadczeń 
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o ukończeniu przez uczestnika szkolenia oraz listę wydanych dokumentów potwierdzających 
uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy). 

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

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 rozumiane jako doświadczenie delegowanej osoby do prowadzenia 
kursu/szkolenia wskazane na załączniku nr 4
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert

Część: 2

Tytuł części 2

Programowanie PHP - zaawansowany 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiot zamówienia dla części II
Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Centrum Kompetencji 
BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Zamawiający podzielił zakres zamówienia na następujące części:
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Część I �Monter – operator systemów fotowoltaicznych (31os.)
Część II Programowanie PHP - zaawansowany (29os.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Część II Programowanie PHP - zaawansowany 
1.�Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 
2.�Miejsce realizacji: realizacja w formie zdalnej 
3.�Wymiar godzin: min. 24 godziny szkoleniowe. Zajęcia powinny odbywać się w dniach od 
poniedziałku do soboty, z zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może 
przekroczyć 10 (po 45min.). 
4.�Termin realizacji: od podpisania umowy do 16 stycznia 2021 roku
5.�Liczba uczestników: 29 osób
6.�Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 
-�Podstawy PHP. Przygotowanie serwera do pracy z PHP. 
-�Osadzanie kodu PHP w dokumencie HTML. Wypisywanie danych. 
-�Stałe, zmienne i proste typy danych. 
-�Tablice w PHP. Sortowanie tablic. 
-�Odbieranie danych z formularzy. 
-�Instrukcje warunkowe i instrukcje wyboru. 
-�Wysyłanie wiadomości e-mail przez stronę WWW. 
-�Pętle w PHP. 
-�Tworzenie prostego formularza testowego. 
-�Funkcje w języku PHP. 
-�Obsługa plików. 
-�Tworzenie formularza umożliwiającego zapis i odczyt z pliku XML. 
-�Wprowadzenie do baz danych MySQL. 
-�Tworzenie struktury bazy danych. 
-�Zapytania do baz danych. 
-�Współpraca PHP i MySQL 
-�Tworzenie skryptów realizującego zapis i odczyt danych z bazy. 
-�Modyfikacja danych w bazie. 
-�Pliki cookie i sesje w PHP 
-�Tworzenie skryptu rejestracji i logowania. 
-�Klasy w języku PHP. 
-�Obiekty w języku PHP. 
-�Tworzenie przykładowej aplikacji internetowej. 
7.�Warunki organizacyjne szkolenia: Zamawiający wymaga aby realizacja zarówno szkolenia jak 
i postępowania egzaminacyjnego zrealizowana była w formie zdalnej. Nie wskazuje przy tym 
wykonawcy na konkretne oprogramowanie/platformę komunikacyjną, z zastrzeżeniem, że każdy 
uczestnik: 
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a.�będzie miał możliwość bezpłatnego udziału (tj. bez żadnych dodatkowych kosztów) w 
szkoleniu/sesji egzaminacyjnej przy wykorzystaniu własnego komputera, tabletu lub telefonu i 
dostępu do sieci Internet,
b.�będzie miał dostęp do szkolenia prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie audio-video z co 
do zasady możliwością interakcji z prowadzącym/komisją egzaminacyjną,

Realizacja przedmiotu zamówienia:
Wykonawca w ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest: 
1. Opracować program szkolenia obejmujący co najmniej opis zagadnień wymaganych w danej 
części zamówienia. Program szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej z chwilą 
zawarcia umowy.
2. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem. 
3. Zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi 
szkolenia.
4. Zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. 
5. Zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym) uczestnikom w okresie 
szkolenia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie grupowe. 
Minimalna suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną wynosić powinna 20 000,00 zł. 
Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 
Zamawiającego kopię opłaconej polisy. 
6. Zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym) uczestnikom szkolenia miejsce 
realizacji szkolenia zgodne ze wskazanym w danej części zamówienia, w tym pomieszczenia do 
odbywania szkolenia spełniające poniższe warunki: 
-�przestronne i przewiewne, 
-�przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia, 
-�posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne, 
-�wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego 
przedmiotem zamówienia, 
-�posiadać zaplecze sanitarne, 
7. W każdym dniu szkolenia zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym) 
uczestnikom przerwę kawową lub obiad w sytuacji, gdy liczba godzin realizowanych jednego dnia 
przekraczać będzie 6 godzin szkoleniowych 
-�serwis kawowy - kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski 
typu paluszki, ciastka, owoce, 
-�gorący posiłek - obiad składający się z pierwszego i drugiego dania oraz napoju, 

Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy 
żywieniowe oraz sanitarno - epidemiologiczne. 
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8. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować wszystkich uczestników szkolenia znajdujących się na liście 
przekazanej przez Zamawiającego, o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji szkolenia i 
pozostawać w kontakcie z uczestnikami szkolenia w trakcie jego realizacji 
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z ofertą planowany harmonogram realizacji zajęć. 
Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim uczestnikom szkolenia harmonogram 
zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia z programem szkolenia. 
10. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 
zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem, 
11. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - pisemnie informować 
Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji 
zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć, 
12. Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o: 
-�niezgłaszaniu się uczestników; 
-�przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; 
-�innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 
13. Prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z: 
-�listy obecności – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 
-�listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 
-�wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania), 
-�rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia 
i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz nazwę 
szkolenia i datę wydania zaświadczenia, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową 
przeprowadzającą szkolenie; 
14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy. 
15. Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu. W/w zaświadczenia powinny zawierać minimum: 
-�imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia; 
-�nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; 
-�nazwę szkolenia; 
-�miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 
szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 
-�wymiar godzin zajęć edukacyjnych; 
16. Przekazać Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące 
dokumenty: 
-�imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia), 
-�listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 
-�wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania), 
-�listę wydanych zaświadczeń o ukończeniu przez uczestnika szkolenia oraz listę wydanych 
dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy). 



Wygenerowano: 2021-04-15 16:03 Strona 10 / 11

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie…

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

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
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doświadczenie wykonawcy rozumiane jako doświadczenie delegowanej osoby do prowadzenia 
kursu/szkolenia wskazane na załączniku nr 4
D = (D oferowane/D największe) x 40 pkt
D oferowane – doświadczenie wykazane w badanej ofercie
D największe – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-15 - data opublikowania

-> 2021-04-23 10:00:00 - termin składania ofert

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

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


