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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

30-05-2019

Termin składania ofert

07-06-2019

Numer ogłoszenia

1188043

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć/przesłać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej nazwą
postępowania do siedziby Zamawiającego: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5,
15-448 Białystok. 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 07 czerwca 2019 r. do godziny 12:00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 07 czerwca 2019 r. o godzinie 12:10.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Motyka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

783655650

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie
kompleksowych szkoleń z przedsiębiorczości oraz walidacji i certyfikacji kompetencji przedsiębiorczych dla
uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na terenie Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i
modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe
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Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie
kompleksowych szkoleń z przedsiębiorczości oraz walidacji i certyfikacji kompetencji przedsiębiorczych dla
uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na terenie Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i
modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
2. Projekt ma na celu m.in. nabycie kompetencji i kwalifikacji przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych z
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych oraz
szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie
kompleksowych szkoleń z przedsiębiorczości oraz walidacji i certyfikacji kompetencji przedsiębiorczych dla
uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na terenie Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i
modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
2. Projekt ma na celu m.in. nabycie kompetencji i kwalifikacji przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych z
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych oraz
szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości. 
 
3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części ze względu na bloki tematyczne. Dopuszcza się składanie
ofert na poszczególne części zamówienia: 
 
Część I Szkolenia z przedsiębiorczości  
1. Przedmiot zamówienia: 
- Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 700 uczniów podzielonych na 35 grup (średnio 20os./gr.),
zapewnienie niezbędnej liczby trenerów, spełniających kryteria opisane w SIWZ, w tym osoby, które mogą
prowadzić zajęcia w godzinach porannych i południowych,  
- zapewnienie sali odpowiedniej do przeprowadzenia ww. szkoleń na terenie Miasta Białegostoku,  
- przygotowanie i zapewnienie materiałów szkoleniowych. 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z praktycznymi aspektami prowadzenia własnej działalności
gospodarczej w obu obszarach, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, inicjatywnych i
innowacyjnych oraz zrozumienie przez uczniów zasad racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu
codziennym. 
2. Program szkolenia: 
Wybrany Wykonawca w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do przedstawienia
Zamawiającemu  
a) Programu szkolenia zawierającego treści, cele i efekty kształcenia i uczenia się opanowane przez
uczestników szkolenia, 
b) Opracowany pre- i posttest wiedzy. 
Program szkolenia powinien być dostosowany do prowadzenia działalności we wszystkich obszarach
zawodowych kształconych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Program powinien zawierać
treści wykraczające poza podstawę programową w obszarze przedsiębiorczości. Program szkolenia powinien
zawierać treści i cele nauczania oraz efekty kształcenia i uczenia się, które powinni opanować uczestnicy
warsztatów.  
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Program powinien zawierać między innymi następujące zagadnienia: 
- przedsiębiorczość w życiu codziennym, 
- marketing w przedsiębiorstwie (m.in.: wizerunek, identyfikacja wizualna, nazwa  
i logo, kreatywna reklama – warsztaty reklamowe), 
- twórczość i kreatywność jako podstawowe cechy młodego przedsiębiorcy, 
- networking i prospecting w biznesie, 
- branding – skuteczne budowanie marki, 
- spotkanie z młodym przedsiębiorcą – wymiana doświadczeń dotyczących start-upów. 
 
(...)ciąg dalszy w "Dodatkowe przedmioty zamówienia"

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

3. Zakres i okres realizacji usługi szkoleniowej: 
a) Ilość uczestników: 700 osób. Ilość grup – 35 (średnio 20 os./gr.). 
b) Planowany termin realizacji usługi: do 30 listopada 2021 roku (dokładne daty zajęć zostaną ustalone z
prowadzącym/prowadzącymi po uzgodnieniu dyspozycyjności uczniów).  
c) Rekrutacja uczestników na warsztaty, podział na grupy oraz kontakt z uczestnikami zajęć leży po stronie
Zamawiającego. 
d) Czas trwania szkolenia: 12 h dla jednej grupy (1 h szkolenia wynosi 45 min). 
e) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć we wszystkie dni tygodnia. 
f) Miejsce szkolenia: Białystok. Prowadzącemu/prowadzącym nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na
zajęcia oraz kosztów noclegu. 
 
4. Obowiązki Wykonawcy:  
a) Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów oraz sali/sal odpowiednich do
przeprowadzenia ww. szkoleń, spełniającej warunki socjalne i BHP (uwzględniając niwelowanie barier
architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym ruchowym), wyposażonej w projektor
multimedialny, flipchart lub tablicę sucho ścieralną, posiadającej dostęp do Internetu. Zamawiający
zastrzega, że z uwagi na realizację szkoleń w określonych terminach dla nawet kilkuset uczniów
jednocześnie, do realizacji zamówienia wymaganych może być więcej niż 1 trener (zajęcia prowadzone
równolegle). 
b) Zapewnienie materiałów szkoleniowych/egzaminacyjnych w formie elektronicznej i/lub papierowej dla
wszystkich uczestników. 
c) Przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie skryptu i przedstawienie Zamawiającemu w terminie
2 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 
d) Rozpoczęcia realizacji szkolenia w danej grupie w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia grupy
uczestników przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że harmonogram zajęć będzie ściśle
dostosowany do uczniów biorących w kursach. Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości stanowią
uzupełnienie szkoleń specjalistycznych. 
e) Wspólny harmonogram warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i szkoleń specjalistycznych zostanie
ustalony w sposób najbardziej optymalny dla uczestników szkoleń. Zamawiający dopuszcza możliwość
wspólnego ustalenia harmonogramu zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz szkoleń specjalistycznych z
Wykonawcą/Wykonawcami ww. warsztatów i szkoleń specjalistycznych. 
f) Opracowanie i przeprowadzenie pre- i posttestów dla szkoleń oraz zbiorczych wyników dla każdej z grup
osobno. 
g) Prowadzenie szczegółowej dokumentacji szkoleń, w postaci dzienników zawierających wymiar godzin,
tematy edukacyjne i listy obecności, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego.  
h) Wykorzystywanie przez prowadzących nowoczesnych, interaktywnych metod szkoleniowych, z
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wykorzystaniem metody uczenia się przez działanie. Zajęcia powinny mieć charakter głównie warsztatowy,
przekazywane treści mają mieć praktyczną wartość w kontekście prowadzenia działalności w branżach i
zawodach kształconych na terenie BOF. 
i) Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na każdym etapie
realizacja zamówienia.  
 
5. Obowiązki Zamawiającego:  
a) Rekrutacja uczestników na szkolenia, podział na grupy oraz kontakt z uczestnikami zajęć. 
b) Dostarczenie Wykonawcy: dziennika, list obecności, ankiet jakości usług każdorazowo w terminie 2 dni
przed rozpoczęciem zajęć.  
c) Wydanie certyfikatów uczestnikom po zakończeniu szkolenia. 
 
 
Część II Walidacja i certyfikacja kompetencji przedsiębiorczych 
1. Przedmiot zamówienia: 
- kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie, zgodnie z załączonym standardem kursu umiejętności z
zakresu przedsiębiorczości, sesji walidacyjnych i certyfikacji kompetencji przedsiębiorczych dla 600
uczniów,  
- zapewnienie niezbędnej liczby członków komisji egzaminacyjnych, w tym osoby, które mogą uczestniczyć
w pracach komisji w godzinach porannych i południowych,  
- zapewnienie sali odpowiedniej do przeprowadzenia ww. sesji walidacyjnych na terenie Miasta
Białegostoku,  
- przygotowanie i zapewnienie materiałów egzaminacyjnych oraz wydanie Certyfikatów potwierdzających
kompetencje przedsiębiorcze. 
2. Zakres i okres realizacji usługi szkoleniowej: 
a) Ilość uczestników: 600 osób. Ilość grup i ich liczebność– wynikająca ze standardu egzaminacyjnego o
którym mowa w pkt. 1. 
b) Planowany termin realizacji usługi: do 30 listopada 2021 roku (dokładne daty zajęć zostaną ustalone z
Wykonawcą po uzgodnieniu dyspozycyjności uczniów).  
c) Rekrutacja uczestników, podział na grupy oraz kontakt z uczestnikami zajęć leży po stronie
Zamawiającego. 
d) Czas trwania sesji walidacyjnych - wynikająca ze standardu egzaminacyjnego, o którym mowa w pkt. 1. 
e) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć we wszystkie dni tygodnia. 
f) Miejsce: w obrębie granic administracyjnych Miasta Białegostoku, z dogodnym dojazdem komunikacją
miejską. 
 
3. Obowiązki Wykonawcy:  
a) Zapewnienie sali odpowiedniej do przeprowadzenia ww. sesji walidacyjnych, spełniającej warunki
socjalne i BHP (uwzględniając niwelowanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, w
tym ruchowym), wyposażonej w meble i urządzenia wynikające ze standardu egzaminacyjnego, o którym
mowa w pkt. 1. 
b) Zapewnienie materiałów egzaminacyjnych dla wszystkich uczestników sesji zgodnie ze standardem
egzaminacyjnym, o którym mowa w pkt. 1. 
c) Rozpoczęcia realizacji sesji walidacyjnych w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia grupy uczestników
przez Zamawiającego. 
d) Prowadzenie szczegółowej dokumentacji sesji walidacyjnych i procesu certyfikacji kompetencji
przedsiębiorczych, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego.  
e) Przygotowanie i wydanie uczestnikom sesji walidacyjnych certyfikatów potwierdzających kompetencje
przedsiębiorcze. 
f) Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na każdym etapie
realizacja zamówienia.  
 
4. Obowiązki Zamawiającego:  
a) Rekrutacja uczestników na sesje walidacyjne, podział na grupy oraz kontakt z uczestnikami.

Harmonogram realizacji zamówienia
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Planowany termin realizacji usługi:  
• 30 listopada 2021 r.

Załączniki

Załącznik nr 5
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Wiedza i doświadczenie

w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać się wiedzą i doświadczeniem oraz
dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
• 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) 
o Dla części I – analogicznych kursów dla min. 4 grup 20-osobowych oraz załączy dokumenty
potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (np. referencje). 
o Dla części II – analogicznych sesji walidacyjnych i certyfikacji kompetencji dla min. 4 grup 20-osobowych
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (np. referencje). 
Warunek zostanie oceniony na podstawie załączonego Wykazu wykonanych usług Załącznik nr 4

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.: 
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących
czynów: 

 udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej
Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej
(Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

 korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1257581
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1257580
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1257579
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1257578
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1257577
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1257576
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Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s.
1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak
również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; 

 nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych”
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

 przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z
definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady
z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania
do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o
których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15); 

 pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5
kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar,
Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie
społeczne. 
 
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy). 
 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu 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. 
 
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).

Warunki zmiany umowy

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 5 do zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 
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. Ewentualny dokument innego podmiotu – zg. z rozdz. V in fine Zapytania.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy
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Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem,
osobno oceniając każdą część zamówienia, na którą jest składana oferta, gdzie 1 pkt = 1% 
 
a) 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 
 
 
b) doświadczenie Wykonawcy (D) w prowadzeniu kursów z zakresu przedsiębiorczości/postępowań
walidacyjnych dla kompetencji (odpowiednio dla części zamówienia) w okresie 3 lat poprzedzających
termin składania ofert – 40%  
Obliczanie wartości punktowej w kryterium doświadczenia (D), max 40 pkt: 
D = (D z badanej oferty /D największe spośród badanych ofert) x 40 pkt 
Do wykazanych w załączniku nr 4 przeprowadzonych przez Wykonawcę kursów wymagane jest dołączenie
dokumentów potwierdzających, że usługi (kursy) zostały wykonane należycie (np. referencje). 
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria (C+D), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów danej części zamówienia. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców
uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi
samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
Wartości C i D będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli 3 cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Wykluczenia

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.: 
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących
czynów: 

 udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej
Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej
(Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

 korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników
Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s.
1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak
również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; 

 nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych”
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

 przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z
definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady
z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania
do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o
których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15); 

 pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5
kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar,
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Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie
społeczne. 
 
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy). 
 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu 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. 
 
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO BIAŁYSTOK

Adres

Słonimska 1

15-950 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

858696002

Fax

858696362

NIP

5420304637

Tytuł projektu

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

Numer projektu
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