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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-09-2019

Termin składania ofert

01-10-2019

Numer ogłoszenia

1207542

Status ogłoszenia

Zakończone

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, adres ul.
Ciepła 32, 15-369 Białystok, sekretariat, parter, pokój nr 8.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 1 października 2019 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 1 października 2019 r. o godzinie 12:15 sala nr . 
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

Osoby do kontaktów: Krzysztof Motyka tel.: 85 651 58 55, e-mail: projekty@ckubialystok.pl (sprawy
organizacyjne), Krzysztof Hus tel.: 85 651 58 55, e-mail: przetargi@ckubialystok.pl (sprawy formalne), 1.
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą
przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem: przetargi@ckubialystok.pl 2. Wykonawcy
mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania. 3. Pytania Wykonawców powinny być
sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres: przetargi@ckubialystok.pl 4. Odpowiedzi przekazywane są
Wykonawcom zadającym pytania i publikowane w taki sposób jak Zapytanie. 5. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną
zmianę Zamawiający zamieści w taki sposób, w jaki nastąpiła publikacja Zapytania. Jeżeli w wyniku zmiany
niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(85) 651 58 55

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w
rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - w zakresie dotyczącym usług społecznych o wartości
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nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do
podjęcia studiów w okresie poprzedzającym rekrutację na studia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 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

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego do studiowania na uczelniach technicznych poprzez udział w zajęciach uzupełniających
tradycyjne kursy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych o wiedzę i umiejętności oczekiwane od
kandydatów na uczelnie techniczne, w tym szkolenie w zakresie praktycznego rozwiązywania zadań
testowych i strategii przygotowania się do aktualnie obowiązujących egzaminów zewnętrznych, celem
pomocy w organizacji samodzielnej nauki i wyrównywania różnic programowych, z wykorzystaniem
predyspozycji i zdolności poznawczych młodzieży BOF.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części
zamówienia. W przypadku części VIII i IX dopuszcza się składanie ofert na poszczególne moduły.
Część I matematyka 
- zajęcia dla 1 grupy młodzieży Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (max10 osób w grupie);
Część II informatyka 
- zajęcia dla 1 grupy młodzieży Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (max10 osób w grupie); 
Część III język polski 
- zajęcia dla 1 grupy młodzieży Zespołu Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
(max 20 osób w grupie);
Część IV biologia 
- zajęcia dla 1 grupy młodzieży Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku (max15 osób w grupie); 
Część V jęz. angielski 
- zajęcia dla 1 grupy młodzieży Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku (max 15 osób w grupie); 
Część VI język angielski na poziomie rozszerzonym
- zajęcia dla 1 grupy młodzieży Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w
Białymstoku (max 32 osoby w grupie);
Część VII innowacje w turystyce, z elementami socjologii, w tym: ekonomia turystyki 
i rekreacji, analiza rynku, marketing internetowy i nowoczesne formy rekreacji 
- zajęcia dla 1 grupy młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w
Białymstoku (max 15 osób w grupie);
Część VIII zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe 
- zintegrowane zajęcia dla 1 grupy młodzieży szkoły specjalnej (max 10 osób w grupie) - Zespołu Szkół nr
16 w Białymstoku z zakresu trzech modułów:
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I moduł - zdrowe żywienie młodzieży (10 godz.), 
II moduł – techniki komputerowe (10 godz.),
III moduł – innowacje w turystyce (10 godz.).
Część IX zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe 
- zintegrowane zajęcia dla 1 grupy młodzieży szkoły specjalnej (max 10 osób w grupie) - Zespołu Szkół nr
16 w Białymstoku z zakresu trzech modułów:
I moduł - zdrowe żywienie młodzieży (10 godz.), 
II moduł – techniki komputerowe (10 godz.),
III moduł – nowe trendy w pielęgnacji zieleni/ogrodów (10 godz.).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15 marca 2020 r., w tym terminy przeprowadzenia
zajęć: od dnia podpisania umowy do dnia 29 lutego 2020 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

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami/trenerami (min. 1 osoba), które skieruje do
prowadzenia zajęć odpowiednio do każdej części zamówienia, które:
- posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie w jakim zostali wskazani w ofercie tj.
odpowiednio:
• wyższe z matematyki do realizacji zajęć z matematyki;

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1337838
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1337837
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1337836
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1337835
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1337834
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1337833
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• wyższe z języka polskiego do realizacji zajęć z języka polskiego;
• wyższe z języka angielskiego do realizacji zajęć z języka angielskiego;
• wyższe z biologii do realizacji zajęć z biologii;
• wyższe z zakresu turystyki, socjologii lub pokrewne w przypadku realizacji zajęć z zakresu innowacji w
turystyce, z elementami socjologii;
• wyższe techniczne w przypadku realizacji zajęć z informatyki;
• wyższe zawodowe, pedagogiczne lub pokrewne w przypadku realizacji zintegrowanych zajęć edukacyjno –
zawodowych w Zespole Szkół nr 16.
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
(załącznik nr 3 do Zapytania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT obowiązującej na dzień zawarcia umowy – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe na zasadach wskazanych w § 3 ust. 3 i 5 umowy.
4. Strony dopuszczają zmianę lokalizacji zajęć na inną placówkę oświatową zlokalizowaną na terenie Miasta
Białystok.
5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu rzeczowego prowadzonych zajęć z proporcjonalnym
zmniejszeniem wynagrodzenia w przypadku rezygnacji danej szkoły z danych zajęć oraz dopuszcza zmiany
szkół, których uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

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. Wskazanie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (trenerów) wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczania niezbędnego do wykonania zamówienia,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3 do Zapytania.
4. Program zajęć – wg załącznika nr 4 do Zapytania
5. Ewentualny dokument innego podmiotu – zgodnie z rozdz. V in fine Zapytania.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym
Zamawiającego. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni
powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w
kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo
może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
9. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w
zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V, w tym zobowiązań innych podmiotów
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oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje
wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
10. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej
oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenia zamówień
uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, polegających na
powtórzeniu podobnych usług tj. przeprowadzenia zajęć w danym bloku tematycznym.

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 trenera (D) wskazanego w wykazie osób, w zakresie przedmiotu w jakim został wskazany
w ofercie, w prowadzeniu zajęć na uczelni – 40% :
• 2 lata – 0 pkt ,
• 3 – 4 lata – 15 pkt ,
• 5 – 7 lat – 25 pkt ,
• ponad 7 lat – 40 pkt ,
Pojęcie „uczelni” jest użyte w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. 2005 nr 164, poz. 1365 ze zm.). Przez sformułowanie „lata” Zamawiający rozumie prowadzenie zajęć w
danym roku akademickim lub prowadzenie badań obejmujących przedmiot zamówienia, przy czym okres ten
nie musi oznaczać pełnego roku akademickiego.
W przypadku wątpliwości co do treści oświadczenia Wykonawcy odnośnie posiadanych kwalifikacji lub
dysponowania osobami je posiadającymi, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia od Wykonawcy
dodatkowych wyjaśnień co do okoliczności potwierdzających deklarowane przez Wykonawcę
doświadczenie. 
W przypadku braku złożenia ofert przez osoby posiadające doświadczenie pracy akademickiej Zamawiający
dopuści możliwość zlecenia wykonania usługi (w oparciu o złożoną ofertę) osobie posiadającej
doświadczenie pracy pedagogicznej oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć dotyczących przedmiotu
zamówienia.
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 złożenia ofert z takimi
samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres zamówienia określony Zapytaniem dla danej
części oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena ma być
wyrażona w złotych polskich brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem
należnego podatku od towarów i usług. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający
winien będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po
stronie zleceniodawcy. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, która stanowi cenę
brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 2 do Zapytania.

Wykluczenia
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22
ustawy Pzp Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania
(formularz ofertowy).
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.

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

RPPD.03.03.02-20-0001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
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Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

w zakresie części I matematyka
Unieważnienie postępowania w zakresie części I, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert nie
wpłynęła żadna oferta
w zakresie części II informatyka
Unieważnienie postępowania w zakresie części II, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert nie
wpłynęła żadna oferta
w zakresie części III język polski
Tomasz Damulewicz, Białystok, data wpłynięcia : 27.09.2019 r., cena oferty: 63 zł brutto za godzinę
(1890,00 zł brutto) 
w zakresie części IV biologia
Marek Bartoszewicz, Bożena Kozłowska-Szerenos, Białystok, data wpłynięcia : 01.10.2019 r., cena oferty:
63 zł brutto za godzinę (1890,00 zł brutto) 
w zakresie części V jęz. angielski
Greta Głowacka-Czarnopyś, Białystok, data wpłynięcia : 30.09.2019 r., cena oferty: 63 zł brutto za godzinę
(1890,00 zł brutto) 
w zakresie części VI język angielski na poziomie rozszerzonym
Greta Głowacka-Czarnopyś, Białystok, data wpłynięcia : 30.09.2019 r., cena oferty: 63 zł brutto za godzinę
(1890,00 zł brutto) 
w zakresie części VII innowacje w turystyce, z elementami socjologii, w tym: ekonomia turystyki i rekreacji,
analiza rynku, marketing internetowy i nowoczesne formy rekreacji 
Piotr Rakowicz, Białystok, data wpłynięcia : 30.09.2019 r., cena oferty: 63 zł brutto za godzinę (1890,00 zł
brutto) 
w zakresie części VIII zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
I moduł - zdrowe żywienie młodzieży
Krystyna Joanna Gromkowska-Kępka, Białystok, data wpłynięcia : 01.10.2019 r., cena oferty: 63 zł brutto za
godzinę (630,00 zł brutto) 
w zakresie części VIII zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
II moduł - techniki komputerowe
Unieważnienie postępowania w zakresie części VIII moduł II, ponieważ w wyznaczonym terminie składania
ofert nie wpłynęła żadna oferta
w zakresie części VIII zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
III moduł - innowacje w turystyce
Piotr Rakowicz, Białystok, data wpłynięcia : 30.09.2019 r., cena oferty: 63 zł brutto za godzinę (630,00 zł
brutto) 
w zakresie części IX zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
I moduł - zdrowe żywienie młodzieży
Justyna Moskwa, Białystok, data wpłynięcia : 01.10.2019 r., cena oferty: 63 zł brutto za godzinę (630,00 zł
brutto) 
w zakresie części IX zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
II moduł - techniki komputerowe
Unieważnienie postępowania w zakresie części IX moduł II, ponieważ w wyznaczonym terminie składania
ofert nie wpłynęła żadna oferta
w zakresie części IX zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
III moduł - nowe trendy w pielęgnacji zieleni/ogrodów
Czerwona Paproć Joanna Orłowska, Rybniki 1/5 lok. 2, 16-010 Wasilków, data wpłynięcia : 01.10.2019 r.,
cena oferty: 63 zł brutto za godzinę (630,00 zł brutto)

Pełna lista podmiotów

w zakresie części I matematyka
Unieważnienie postępowania w zakresie części I, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert nie
wpłynęła żadna oferta
w zakresie części II informatyka
Unieważnienie postępowania w zakresie części II, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert nie
wpłynęła żadna oferta
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w zakresie części III język polski
Tomasz Damulewicz, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 100 pkt
w zakresie części IV biologia
a) Marek Bartoszewicz, Bożena Kozłowska-Szerenos, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 100 pkt
b) Magdalena Donejko, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 85 pkt
w zakresie części V jęz. angielski
a) Greta Głowacka-Czarnopyś, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 100 pkt
b) Linguo Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 95, 18-400 Łomża, Liczba przyznanych punktów: 60 pkt
w zakresie części VI język angielski na poziomie rozszerzonym
a) Greta Głowacka-Czarnopyś, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 100 pkt
b) Linguo Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 95, 18-400 Łomża, Liczba przyznanych punktów: 60 pkt
w zakresie części VII innowacje w turystyce, z elementami socjologii, w tym: ekonomia turystyki i rekreacji,
analiza rynku, marketing internetowy i nowoczesne formy rekreacji 
Piotr Rakowicz, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 75 pkt
w zakresie części VIII zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
I moduł - zdrowe żywienie młodzieży
Krystyna Joanna Gromkowska-Kępka, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 75 pkt
w zakresie części VIII zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
II moduł - techniki komputerowe
Unieważnienie postępowania w zakresie części VIII moduł II, ponieważ w wyznaczonym terminie składania
ofert nie wpłynęła żadna oferta
w zakresie części VIII zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
III moduł - innowacje w turystyce
Piotr Rakowicz, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 75 pkt
w zakresie części IX zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
I moduł - zdrowe żywienie młodzieży
Justyna Moskwa, Białystok, Liczba przyznanych punktów: 75 pkt

w zakresie części IX zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
II moduł - techniki komputerowe
Unieważnienie postępowania w zakresie części IX moduł II, ponieważ w wyznaczonym terminie składania
ofert nie wpłynęła żadna oferta
w zakresie części IX zintegrowane zajęcia edukacyjno – zawodowe
III moduł - nowe trendy w pielęgnacji zieleni/ogrodów
Czerwona Paproć Joanna Orłowska, Rybniki 1/5 lok. 2, 16-010 Wasilków, Liczba przyznanych punktów: 60
pkt


