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Nazwa projektu: „Doświadczenia otoczenia społeczno-gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy ” 

 

  Szczecin, dnia 13 stycznia 2020 r. 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

wartości powyżej kwoty 50 tys. PLN 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin 
 

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych, wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia, 

w projekcie: Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia 

zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy. 
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia: art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia: 

a) Przedmiot zamówienia w podziale na 4 części. Kody CPV: 

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe;  

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe;  

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą; 

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe;  

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków. 

b) Zakres zamówienia obejmuje następujący zakres kursów/szkoleń: 

- Część I: Kurs lakiernika samochodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu czeladniczego – grupa I-III 

(uczniowie ZSS) 

- Część II: Kurs SEP- Eksploatacja i pomiary urządzeń, maszyn i instalacji elektroenergetycznych z egzaminem 

SEP – grupa I-II (uczniowie ZSS) 

- Część III: Kurs SEP - Eksploatacja i pomiary urządzeń, maszyn i instalacji elektroenergetycznych  

   z egzaminem SEP – I grupa (kadra dydaktyczna ZSS) 

- Część IV: Szkolenie z nowych technik lakiernictwa samochodowego wraz z zapewnieniem transportu,  

   zakwaterowania oraz wyżywienia (kadra dydaktyczna ZSS) 

c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części 

zamówienia. 

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej 

Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem. 
 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

   Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r., w uzgodnieniu z Zamawiającym 
 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena – waga kryterium: 70%  

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów – 30% 

2) Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych za:  

- cenę,  

- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów/zajęć dydaktycznych, 

3) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  

- Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” ( maksymalnie 70%): 
 

cena najniższa 

------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie kryterium 70 % 

cena oferty ocenianej 
 

- Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów/zajęć dydaktycznych (maksymalnie 30% ): 
 

W celu przyznania punktów, zgodnie z kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów/zajęć 

dydaktycznych”, Wykonawca powinien załączyć do oferty załącznik nr 2A. 

Zamawiający w celu przyznania punktów, weźmie pod uwagę szkolenia/kursy/zajęcia dydaktyczne wykonane 

osobiście przez osobę przewidzianą do realizacji zamówienia, wykazaną w wykazie osób – załącznik nr 2 -  

w okresie ostatnich minimum 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, polegające na prowadzeniu szkoleń/kursów/zajęć dydaktycznych dla grup 
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obejmujących co najmniej 10 osób, minimum 50 godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych z nieletnimi lub/i 6 

miesięcy doświadczenia prowadzenia zajęć z nieletnimi (w przypadku szkoleń skierowanych do uczniów ZSS), 

zgodne z tematyką części, na którą wykonawca składa ofertę oraz osób dorosłych (w przypadku szkoleń 

skierowanych do kadry dydaktycznej ZSS). Dla każdej części, na którą wykonawca składa ofertę należy złożyć 

odrębny wykaz. Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów/zajęć 

dydaktycznych”:  

Za każde wyszczególnione 50 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych zarówno z nieletnimi jak  

i dorosłymi lub / i 6 miesięcy doświadczenia prowadzenia zajęć zarówno z nieletnimi jak i dorosłymi Wykonawca 

otrzyma 10 punktów. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 

UWAGA: Osoba wykazana w Wykazie, w celu przyznania punktów w kryterium musi brać udział w realizacji danej 

części zamówienia. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający dopuści zmianę tej osoby tylko pod warunkiem, 

że nowa osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji kursów/szkoleń/zajęć dydaktycznych nie 

gorsze, niż osoba zaproponowana w ofercie. 

Ocena ofert zostanie dokonana w każdej części odrębnie.  

4) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.  

     Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami  matematycznymi,  

     z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Królowej   

   Korony Polskiej 25, pok.105, 70 - 486 Szczecin lub na adres mailowy: zirzipszczecin@onet.eu 
 

w terminie do dnia 20 stycznia 2020r. 
 

2) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu  

       składania ofert. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści Instrukcji dla wykonawców proszę kierować na adres e-mail: 

zirzipszczecin@onet.eu. 

2) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy/om, którego/ych oferta będzie odpowiadała wszystkim 

wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji. 

3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub poszczególne części. Złożenie przez 

tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie. 

4) Z wybranym/i wykonawcą/ami zostanie zawarta pisemna umowa.  

 

Lista załączników:  

a) Instrukcja dla Wykonawcy; 

b) Zał. 1 Formularz Oferty; 

c) Zał. 2 Wykaz osób; 

d) Zał. 2a Wykaz doświadczenia składany w celu przyznania punktów; 

e) Zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia; 

f) Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań; 

g) Zał. 5 Wzór umowy. 

 

Renata Owczarek      Zbigniew Maciaszek    

    

        Dyrektor ZIRZiP             Prezes ZIRZiP    
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