
Wygenerowano: 2022-01-28 11:52 Strona 1 / 19

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wspieramy zawodowców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020…

Ogłoszenie

Numer

2022-2053-90377

Id

90377

Powstaje w kontekście projektu

RPDS.10.04.01-02-0002/20 - Wspieramy zawodowców

Tytuł

Wspieramy zawodowców w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający  przewiduje  zmiany istotnych postanowień zawartej umowy – zgodnie z załączonymi 
projektowanymi postanowieniami umowy- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowiący załącznik 
do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-28
1. Zapytanie ofertowe
2. zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-28

Data ostatniej zmiany

2022-01-28

Termin składania ofert

2022-02-07

Planowany termin podpisania umowy

2022-02
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Powiat Polkowicki
św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
NIP: 6922274708

Osoby do kontaktu

Karolina Basińska
tel.: 76 746 15 35
e-mail: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl

Honorata Poźniak
tel.: 76 7465114
e-mail: h.pozniak@zs.polkowice.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Część 1: Uprawnienia elektryczne  do 1 kV

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

Część 1 Uprawnienia elektryczne  do 1 kV:
Cel kursu: 
Nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz zasad doboru i stosowania wybranych urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z zasadami prawidłowego wykonywania 
instalacji elektroenergetycznych oraz zasadami przyłączania urządzeń, zasadami i metodami 
ochrony przeciwporażeniowej, narzędziami używanymi w pracach montażowych, zakresem i 
terminami wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych, organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, postępowanie w 
razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń, przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, 
itp. Przygotowanie uczniów do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed 
komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy kursu otrzymają stosowne-

  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci 
energetycznych o napięciu do 1kV.
Program kursu winien zawierać minimum: prawo energetyczne i przepisy wykonawcze, budowa 
i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia 
regulacji, ochrona przeciwporażeniowa, zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, 
sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Liczba godzin zajęć: min. 20 
Forma zakończenia kursu, uzyskiwane uprawnienia: 
1. egzamin wewnętrzny (po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo potwierdzające udział 
w szkoleniu - imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie)
2. egzamin zewnętrzny na uprawnienia w zakresie eksploatacji sieci instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych Grupa 1 (E1). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją 
powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy kursu otrzymają stosowne 
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci 
energetycznych o napięciu do 1kV.
Przygotowanie do egzaminu końcowego oraz nabycie uprawnień elektrycznych SEP w zakresie 
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, musi być zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.  
Grupa docelowa: 15 uczniów 
Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w następujących terminach:  luty - maj  2022 r. 
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 
59-100 Polkowice. 
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Polkowice

Miejscowość

Polkowice

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-05-31

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki 
udziału w postępowaniu.
2.�Warunki udziału w postępowaniu:  
2.1.�Część 1: Uprawnienia elektryczne  do 1 kV- Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 
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36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował min. 3 
szkolenia/kursy 
w zakresie adekwatnym do tematyki kursu,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
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. 
3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte w  formularzu ofertowym.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
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Część: 2

Tytuł części 2

Oper.wózków jezd.z napęd.silnik. i bezp.wym.butli gazowych 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 2. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczna wymiana butli 
gazowych
Cel kursu: jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych (widłowych) w tym 
uprawnień do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG) oraz przygotowanie do zdobycia uprawnień 
UDT kategorii WJO II– Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
Program kursu winien być zgodny z „Minimalnymi wymaganiami dotyczącymi programów szkoleń 
dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń 
transportu bliskiego UTB” opracowanymi przez UDT i zawierać minimum: typy stosowanych wózków 
jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy 
i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu 
ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczna 
nauka jazdy, wiadomości związane z wymianą butli gazowych, wymiana butli gazowych – z 
instruktorem oraz samodzielna.
Liczba godzin zajęć: min. 35 w tym min. 10 zajęć praktycznych (egzamin przed komisją UDT nie jest 
wliczony w 35-godziny czas trwania kursu).
Forma zakończenia kursu, uzyskiwane uprawnienia:
Dla każdego Uczestnika / Uczestniczki wystawione zostanie zaświadczenie potwierdzające jego 
uczestnictwo
w kursie wystawione przez Wykonawcę.
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Każdy uczestnik zostanie przez wykonawcę zgłoszony do egzaminu zewnętrznego przed komisją 
UDT. Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik/ uczestniczka otrzyma uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych. Szkolenie 
realizowane będzie zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Grupa docelowa: 10 uczniów
Termin kursu: planowany termin przeprowadzenia kursu w okresie luty – maj 2022 r.
Miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczne – sala będzie nieodpłatnie udostępniona przez 
zamawiającego w Zespole Szkół w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice. Zajęcia 
praktyczne powinny odbywać się w miejscowości Polkowice lub w miejscowości oddalonej max. 40 
km od szkoły (w cenę należy wkalkulować koszt wynajmu placu/miejsca zajęć praktycznych, a w 
przypadku realizacji części praktycznej kursu w miejscu wskazanym przez wykonawcę (do 40 km od 
szkoły) - koszty transportu (dojazdu/dowozu uczniów na miejsce szkolenia, ze szkoły i z powrotem).

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Polkowice

Miejscowość

Polkowice

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-05-31

Czy występuje płatność częściowa
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NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki 
udziału w postępowaniu.
2.�Warunki udziału w postępowaniu:  
2.2.�Część 2: Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczna wymiana butli 
gazowych - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia 
niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował min. 3 szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do 
tematyki kursu,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
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. 
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3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte w  formularzu ofertowym.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów

Część: 3

Tytuł części 3

Kurs AutoCAD poziom podstawowy 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 3 AutoCAD poziom podstawowy:
Cel kursu: zdobycie i wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi 
programu AutoCAD.
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Program kursu powinien zawierać minimum: wprowadzenie do programu AutoCAD, przestrzeń 
robocza, układy współrzędnych, oglądanie rysunku, podstawowe elementy rysunkowe, rysowanie 
precyzyjne, konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku, zarządzanie warstwami i właściwościami 
obiektów, informacje i dane statystyczne, tworzenie napisów, zmiana kolejności wyświetlania 
obiektów na rysunku, wymiarowanie, tworzenie wymiarów liniowych, normalnych, współrzędnych, 
kątowych oraz wymiarów promieni, przygotowanie wydruku, przestrzeń trójwymiarowa.
Forma zakończenia kursu, uzyskiwane uprawnienia:
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończeniu kursu oraz 
certyfikat AUTODESK.
Liczba godzin: min. 20
Grupa docelowa: 10 uczniów
Termin kursu: planowany termin przeprowadzenia kursu w okresie luty – maj 2022 r.
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 
59-101 Polkowice.

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Polkowice

Miejscowość

Polkowice

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-05-31

Czy występuje płatność częściowa
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NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki 
udziału 
w postępowaniu.
2.�Warunki udziału w postępowaniu:  
2.3.�Część 3: Kurs AutoCAD poziom podstawowy - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 
36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował min. 3 
szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do tematyki kursu,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
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. 
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3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte w  formularzu ofertowym.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów

Część: 4

Tytuł części 4

Kurs barmański 1 stopnia 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 4  Kurs barmański I – go stopnia
Cel kursu:  zdobycie i opanowanie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do pracy za barem.
Program kursu: kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich to szkolenie teoretyczne 
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zawierające tematykę klasyfikacji alkoholi wraz z degustacją, naukę przygotowywania z nich drinków 
oraz napoi mieszanych. Część praktyczna składa się z ćwiczeń pozwalających opanować technologię 
przygotowania napojów mieszanych, elementy obsługi klienta, elementy sprzedaży, podstawy flair 
oraz organizację pracy za barem.
Forma zakończenia kursu, uzyskiwane uprawnienia: Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje 
zaświadczenie ukończeniu kursu wystawione przez wykonawcę oraz certyfikat po zdaniu egzaminu.
Liczba godzin kursu: min. 40 
Grupa docelowa: 10 uczniów, 
Termin kursu: planowany termin przeprowadzenia kursu w okresie luty – maj  2022 r. 
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 
59-101 Polkowice. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Polkowice

Miejscowość

Polkowice

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-05-31

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki 
udziału 
w postępowaniu.
2.�Warunki udziału w postępowaniu:  
2.4.�Część 4: Kurs barmański 1 stopnia - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc 
od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował 3 szkolenia/kursy w zakresie 
adekwatnym do tematyki kursu,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
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. 
3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte w  formularzu ofertowym.

Kryteria oceny do części 4
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów

Część: 5

Tytuł części 5

Kurs baristyczny 1 stopnia 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Część 5 – Kurs baristyczny 1 – go stopnia
Cel kursu:  zdobycie i opanowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowywania napojów 
z  kawy zgodnie ze sztuką.
Program kursu: kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich to szkolenie teoretyczne 
zawierające tematykę klasyfikacji kawy, zasad serwowania, obsługi młynka do kawy, ekspresu 
ciśnieniowego, dozowania i parzenia kawy wraz z degustacją. Część praktyczna składa się z ćwiczeń 
pozwalających opanować technologię przygotowania napojów z kawy, obsługi klienta, elementy 
sprzedaży, podstawy flair oraz organizację pracy 
Forma zakończenia kursu, uzyskiwane uprawnienia: Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje 
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zaświadczenie ukończeniu kursu wystawione przez wykonawcę oraz certyfikat po zdaniu egzaminu.
Liczba godzin kursu: min. 16 
Grupa docelowa: 10 uczniów, 
Termin kursu: planowany termin przeprowadzenia kursu w okresie luty – maj  2022 r. 
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 
59-101 Polkowice. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Polkowice

Miejscowość

Polkowice

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-05-31

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie
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Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki 
udziału 
w postępowaniu.
2.�Warunki udziału w postępowaniu:  
2.5.�Część 5: Kurs baristyczny 1 stopnia -  Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, 
licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował 3 szkolenia/kursy w 
zakresie adekwatnym do tematyki kursu.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
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. 
3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte w  formularzu ofertowym.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-01-28 - data opublikowania

-> 2022-02-07 - termin składania ofert

-> 2022-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / 
Część 1 Uprawnienia elektryczne  do 1 kV:
Cel kursu: 
Nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz zasad do... 

2022-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Część 2. Operator wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym i bezpieczna wymiana butli gazowych
Cel ku... 
2022-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Część 3 AutoCAD poziom podstawowy:
Cel kursu: zdobycie i wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności prakty... 
2022-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Część 4  Kurs barmański I – go stopnia
Cel kursu:  zdobycie i opanowanie wiedzy oraz umiejętności po... 
2022-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Część 5 – Kurs baristyczny 1 – go stopnia
Cel kursu:  zdobycie i opanowanie wiedzy oraz umiejętności... 
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-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / 
Część 1 Uprawnienia elektryczne  do 1 kV:
Cel kursu: 
Nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz zasad do...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Część 2. Operator wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym i bezpieczna wymiana butli gazowych
Cel ku...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Część 3 AutoCAD poziom podstawowy:
Cel kursu: zdobycie i wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności prakty...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Część 4  Kurs barmański I – go stopnia
Cel kursu:  zdobycie i opanowanie wiedzy oraz umiejętności po...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Część 5 – Kurs baristyczny 1 – go stopnia
Cel kursu:  zdobycie i opanowanie wiedzy oraz umiejętności...


