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Ogłoszenie

Numer

2022-4754-88738

Id

88738

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.11.02.03-24-0560/19 - Moje CV moją szansą na rynku pracy

Tytuł

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 20.01.2022r. dotyczy:-
  przeprowadzenia szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. 

„ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla 
poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2.�Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.  
3.�Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1)�okresu i harmonogramu realizacji Umowy,  
2)�zmiany przedstawionej w ofercie Wykonawcy (który nie jest jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia), 
osoby prowadzącej zajęcia w ramach szkolenia. 
4.�Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach: 
1)�w zakresie ust. 3 pkt 1), jeżeli w dochowaniu terminu realizacji umowy przeszkodziły okoliczności 
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leżące po stronie Zamawiającego, w tym zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne 
obiektywne okoliczności, 
2)�w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) - jeżeli osoba prowadząca zajęcia w ramach szkolenia nie 
może ich prowadzić z powodu udokumentowanych przez Wykonawcę zdarzeń losowych (między innymi 
choroby, śmierci) lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
3)�we wszystkich przypadkach w razie wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, które łącznie spełniają trzy 
przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia. 
5.�W przypadkach zmian umowy, o których mowa w niniejszym § cena oferty brutto ustalona jest na cały 
okres obowiązywania Umowy i nie podlega podwyższeniu nawet w sytuacji zmiany przepisów dotyczących 
zmiany stawki podatku VAT.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-20
1. Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2022
2. Załącznik nr 1a Formularz ofertowy dla zadania nr 1
3. Załącznik nr 1b Formularz ofertowy dla zadania nr 2
4. Załącznik nr 1c Formularz ofertowy dla zadania nr 3
5. Załącznik nr 1d Formularz ofertowy dla zadania nr 4
6. Załącznik nr 1e Formularz ofertowy dla zadania nr 5
7. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
8. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
9. Załącznik nr 5 Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
10. Załącznik nr 6a Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 1
11. Załącznik nr 6b Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 2
12. Załącznik nr 6c Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 3
13. Załącznik nr 6d Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 4
14. Załącznik nr 6e Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 5

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-20

Data ostatniej zmiany

2022-01-20

Termin składania ofert

2022-01-28 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-02
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Świerklańska 42
44-200 Rybnik
NIP: 6420010758

Osoby do kontaktu

Sylwestra  Nagler-Minakowska
tel.: 693761217
e-mail: zsbrybnik@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Pn. „Obróbka cyfrowa zdjęć”

Budżet części 1

15800,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ 
Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 
11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na pięć zadań: 
Zadanie nr 1- pn. „Obróbka cyfrowa zdjęć”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 a do niniejszego zapytania 
ofertowego.
Miejsce realizacji zamówienia w odległości nie większej niż 16 km od siedziby Zamawiającego.

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-08-31

Opis

Zadanie nr 1- od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

a)�Potencjał techniczny Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, tj. dysponują bazą 
dydaktyczną i wyposażeniem (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem 
wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętem i 
materiałami dydaktycznymi zapewniającymi prawidłową realizację planu nauczania zlokalizowaną 
w odległości nie większej niż:
•�16 km od siedziby Zamawiającego -dotyczy zadania nr 1.
Pomiar odległości zostanie dokonany za pomocą strony internetowej 
http://www.trasa.info/wyznaczanie-trasy i pod uwagę będzie brany wynik dla najkrótszej trasy wzdłuż 
dróg utwardzonych. W polu „Wyjazd z” zostanie wpisane „Rybnik, ul. Świerklańska 42” natomiast w 
polu „Dojazd do” zostanie wpisany adres obiektu podanego w ofercie. Przy obliczaniu odległości w 
polu „Wyznacz po” zostanie wybrana opcja „Najkrótsza odległość”; W formularzu ofertowym należy 
podać miejsce gdzie świadczona będzie usługa szkoleniowa (nazwa obiektu, miejscowość, dokładny 
adres – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy). Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1a do 
zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia.
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b)�Potencjał osobowy Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi wykształcenie 
wyższe/zawodowe/kierunkowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające 
przeprowadzenie danego szkolenia, oraz którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej 2 szkolenia w zakresie tematu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 
Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
c)� Zgodność programu szkolenia zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia; Opis weryfikacji 
spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika nr 6a do zapytania ofertowego zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 6a do oferty. Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez postępowanie 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 związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
•�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.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – Załącznik nr 2  i nr 3 do  niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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Załącznik nr 1a�Formularz ofertowy dla zadania nr 1
Załącznik nr 2�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 3�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 5�Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 a�Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 1

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert-Cena 100% Waga punkty 100.Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy 
założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego 
wzoru:C(K1)=(Cn/CB)x waga.Szczegóły znajdują się w dziale VI. zapytania ofertowego.

Część: 2

Tytuł części 2

Pn. „Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej” 

Budżet części 2

14000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa
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Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ 
Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 
11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na pięć zadań: 
Zadanie nr 2- pn. „Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej” 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 b do niniejszego zapytania 
ofertowego.
Miejsce realizacji zamówienia w odległości nie większej niż 16 km od siedziby Zamawiającego.

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-08-31

Opis

Zadanie nr 2- od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa
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NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

a)�Potencjał techniczny Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, tj. dysponują bazą 
dydaktyczną i wyposażeniem (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem 
wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętem i 
materiałami dydaktycznymi zapewniającymi prawidłową realizację planu nauczania zlokalizowaną 
w odległości nie większej niż:
•�16 km od siedziby Zamawiającego -dotyczy zadania nr 2.
Pomiar odległości zostanie dokonany za pomocą strony internetowej 
http://www.trasa.info/wyznaczanie-trasy i pod uwagę będzie brany wynik dla najkrótszej trasy wzdłuż 
dróg utwardzonych. W polu „Wyjazd z” zostanie wpisane „Rybnik, ul. Świerklańska 42” natomiast w 
polu „Dojazd do” zostanie wpisany adres obiektu podanego w ofercie. Przy obliczaniu odległości w 
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polu „Wyznacz po” zostanie wybrana opcja „Najkrótsza odległość”; W formularzu ofertowym należy 
podać miejsce gdzie świadczona będzie usługa szkoleniowa (nazwa obiektu, miejscowość, dokładny 
adres – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy). Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1b do 
zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia.
b)�Potencjał osobowy Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi wykształcenie 
wyższe/zawodowe/kierunkowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające 
przeprowadzenie danego szkolenia, oraz którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej 2 szkolenia w zakresie tematu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 
Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
c)� Zgodność programu szkolenia zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia; Opis weryfikacji 
spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika nr 6b do zapytania ofertowego zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 6b do oferty. Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez postępowanie 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 związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
•�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.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – Załącznik nr 2  i nr 3 do  niniejszego zapytania ofertowego.
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Załącznik nr 1b�Formularz ofertowy dla zadania nr 2
Załącznik nr 2�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 3�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 5�Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 b�Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 2

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert-Cena 100% Waga punkty 100.Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy 
założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego 
wzoru:C(K1)=(Cn/CB)x waga.Szczegóły znajdują się w dziale VI. zapytania ofertowego.

Część: 3

Tytuł części 3

Pn. „Operator agregatu tynkarskiego”

Budżet części 3

8000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ 
Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 
11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na pięć zadań: 
Zadanie nr 3- pn. „Operator agregatu tynkarskiego”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 c do niniejszego zapytania 
ofertowego.
Miejsce realizacji zamówienia w odległości nie większej niż 35 km od siedziby Zamawiającego. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji
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2022-08-31

Opis

Zadanie nr 3- od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

a)�Potencjał techniczny Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, tj. dysponują bazą 
dydaktyczną i wyposażeniem (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem 
wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętem i 
materiałami dydaktycznymi zapewniającymi prawidłową realizację planu nauczania zlokalizowaną 
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w odległości nie większej niż:
•�35 km od siedziby Zamawiającego -dotyczy zadania nr 3.
Pomiar odległości zostanie dokonany za pomocą strony internetowej 
http://www.trasa.info/wyznaczanie-trasy i pod uwagę będzie brany wynik dla najkrótszej trasy wzdłuż 
dróg utwardzonych. W polu „Wyjazd z” zostanie wpisane „Rybnik, ul. Świerklańska 42” natomiast w 
polu „Dojazd do” zostanie wpisany adres obiektu podanego w ofercie. Przy obliczaniu odległości w 
polu „Wyznacz po” zostanie wybrana opcja „Najkrótsza odległość”; W formularzu ofertowym należy 
podać miejsce gdzie świadczona będzie usługa szkoleniowa (nazwa obiektu, miejscowość, dokładny 
adres – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy). Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1c do 
zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia.
b)�Potencjał osobowy Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi wykształcenie 
wyższe/zawodowe/kierunkowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające 
przeprowadzenie danego szkolenia, oraz którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej 2 szkolenia w zakresie tematu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 
Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
c)� Zgodność programu szkolenia zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia; Opis weryfikacji 
spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika nr 6c do zapytania ofertowego zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 6c do oferty. Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez postępowanie 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 związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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•�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. 
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – Załącznik nr 2  i nr 3 do  niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Załącznik nr 1c�Formularz ofertowy dla zadania nr 3
Załącznik nr 2�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 3�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 5�Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 c�Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 3

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert-Cena 100% Waga punkty 100.Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy 
założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego 
wzoru:C(K1)=(Cn/CB)x waga.Szczegóły znajdują się w dziale VI. zapytania ofertowego.

Część: 4

Tytuł części 4

Pn. „Rusztowania budowlano-montażowe„
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Budżet części 4

8800,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ 
Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 
11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na pięć zadań: 
Zadanie nr 4- pn. „Rusztowania budowlano-montażowe„
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 d do niniejszego zapytania 
ofertowego.
Miejsce realizacji zamówienia w odległości nie większej niż 35 km od siedziby Zamawiającego.

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska
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Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-08-31

Opis

Zadanie nr 4- od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

a)�Potencjał techniczny Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
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dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, tj. dysponują bazą 
dydaktyczną i wyposażeniem (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem 
wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętem i 
materiałami dydaktycznymi zapewniającymi prawidłową realizację planu nauczania zlokalizowaną 
w odległości nie większej niż:
•�35 km od siedziby Zamawiającego -dotyczy zadania nr 4. 
Pomiar odległości zostanie dokonany za pomocą strony internetowej 
http://www.trasa.info/wyznaczanie-trasy i pod uwagę będzie brany wynik dla najkrótszej trasy wzdłuż 
dróg utwardzonych. W polu „Wyjazd z” zostanie wpisane „Rybnik, ul. Świerklańska 42” natomiast w 
polu „Dojazd do” zostanie wpisany adres obiektu podanego w ofercie. Przy obliczaniu odległości w 
polu „Wyznacz po” zostanie wybrana opcja „Najkrótsza odległość”; W formularzu ofertowym należy 
podać miejsce gdzie świadczona będzie usługa szkoleniowa (nazwa obiektu, miejscowość, dokładny 
adres – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy). Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1d do 
zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia.
b)�Potencjał osobowy Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi wykształcenie 
wyższe/zawodowe/kierunkowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające 
przeprowadzenie danego szkolenia, oraz którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej 2 szkolenia w zakresie tematu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 
Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
c)� Zgodność programu szkolenia zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia; Opis weryfikacji 
spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika nr 6d do zapytania ofertowego zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 6d do oferty. Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez postępowanie 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 związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
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a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
•�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.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – Załącznik nr 2  i nr 3 do  niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Załącznik nr 1d�Formularz ofertowy dla zadania nr 4
Załącznik nr 2�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 3�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 5�Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 d    Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 4

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert-Cena 100% Waga punkty 100.Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy 
założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego 
wzoru:C(K1)=(Cn/CB)x waga.Szczegóły znajdują się w dziale VI. zapytania ofertowego.

Część: 5
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Tytuł części 5

Pn. „Aranżacja i projektowanie wnętrz” 

Budżet części 5

17000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ 
Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 
11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na pięć zadań: 
Zadanie nr 5- pn. „Aranżacja i projektowanie wnętrz” 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 e do niniejszego zapytania 
ofertowego.
Miejsce realizacji zamówienia w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
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cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-08-31

Opis

Zadanie nr 5- od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ
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Potencjał techniczny

Opis

a)�Potencjał techniczny Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, tj. dysponują bazą 
dydaktyczną i wyposażeniem (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem 
wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętem i 
materiałami dydaktycznymi zapewniającymi prawidłową realizację planu nauczania zlokalizowaną 
w odległości nie większej niż:
•�60 km od siedziby Zamawiającego -dotyczy zadania  nr 5. 
Pomiar odległości zostanie dokonany za pomocą strony internetowej 
http://www.trasa.info/wyznaczanie-trasy i pod uwagę będzie brany wynik dla najkrótszej trasy wzdłuż 
dróg utwardzonych. W polu „Wyjazd z” zostanie wpisane „Rybnik, ul. Świerklańska 42” natomiast w 
polu „Dojazd do” zostanie wpisany adres obiektu podanego w ofercie. Przy obliczaniu odległości w 
polu „Wyznacz po” zostanie wybrana opcja „Najkrótsza odległość”; W formularzu ofertowym należy 
podać miejsce gdzie świadczona będzie usługa szkoleniowa (nazwa obiektu, miejscowość, dokładny 
adres – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy). Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1e do 
zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia.
b)�Potencjał osobowy Wykonawcy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi wykształcenie 
wyższe/zawodowe/kierunkowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające 
przeprowadzenie danego szkolenia, oraz którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej 2 szkolenia w zakresie tematu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 
Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
c)� Zgodność programu szkolenia zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia; Opis weryfikacji 
spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika nr 6e do zapytania ofertowego zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 6e do oferty. Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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Brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez postępowanie 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 związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
•�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.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – Załącznik nr 2  i nr 3 do  niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Załącznik nr 1e�Formularz ofertowy dla zadania nr 5
Załącznik nr 2�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 3�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 5�Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 e�Program szkolenia zawodowego dla zadania nr 5

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert-Cena 100% Waga punkty 100.Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy 
założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego 
wzoru:C(K1)=(Cn/CB)x waga.Szczegóły znajdują się w dziale VI. zapytania ofertowego.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-01-20 - data opublikowania

-> 2022-01-28 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-08-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj... 

2022-08-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj... 
2022-08-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj... 
2022-08-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj... 
2022-08-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj...
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-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Moje CV moj...


