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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.09.2019r.  

( dotyczy: utworzenie Akademii Cisco w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku) 
 

 

w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku 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: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego 

– RIT  

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

1. Zamawiającym jest:       Zespół Szkół Budowlanych  

ul. Świerklańska 42 

44 – 200 Rybnik 

tel.: (32) 42 22 796 tel./faks.: (32) 42 22 279 

e-mail: zsbrybnik@gmail.com 

www. zsbrybnik.pl 

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 

2. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia finansowane będzie w ramach projektu „Konkurencyjność 

uczniów ZSB w Rybniku 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: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. 

II. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE :  

1. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
2. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. nie udziela zaliczek na realizacje zamówienia. 
4. termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Akademii CISCO w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku,  
ul. Świerklańska 42 oraz przeprowadzanie szkolenia dla dwóch nauczycieli w ramach projektu 
Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku 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: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT  

2. Utworzenie lokalnej Akademii CISCO skierowane jest do 18 uczniów oraz 2 nauczycieli i ma na celu:  
a) przygotować nauczycieli, poprzez odbycie specjalistycznego kursu instruktorskiego,  

do prowadzenia kursu IT Essentials dla uczniów w ramach tejże lokalnej akademii, 
b) przygotować uczniów, podczas prowadzonych przez nauczycieli-instruktorów zajęć, do uzyskania 

certyfikatu z zakresu IT Essentials 
 

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
80000000-4: usługi edukacyjne szkoleniowe  

 
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Utworzenie lokalnej akademii CISCO musi odbywać się poprzez wsparcie Wykonawcy oferującego 

profesjonalną pomoc w kwestiach związanych z tworzeniem i rozbudową własnej Akademii poprzez: 

1) opracowanie planu rozwoju Akademii,  

2) utworzenie lokalnej akademii w oparciu o program „Cisco Networking Academy” (program edukacyjny 

opracowany przez Cisco służący nauczania informatyki, który zawiera materiały dydaktyczne, opis 

ćwiczeń laboratoryjnych, zestawy komputerowych lekcji multimedialnych),   

3) udzielenie dostępu do portalu edukacyjnego Cisco i założenie kont dostępu dla dwóch nauczycieli,  

4) udzielenie wsparcia przez okres 3 letni od dnia podpisania umowy,  

5) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego (ocena, monitorowanie i audyt procesu 

nauczania),  

6) koordynowanie procesu zakładania akademii poprzez pomoc przy przejściu wszystkich procedur 

wymaganych w celu przystąpienia do programu CNA oraz pomoc przy uruchomieniu przez Akademię 

Cisco szkoleń dla uczniów,   

7) możliwość dostępu do platformy „Netlab” oraz wypożyczenia zestawu laboratoryjnego składającego się z 

3 routerów oraz 3 przełączników sieciowych,  

8) Wykonawca na bieżąco udostępni materiały dydaktyczne informujące o nowościach Cisco Networking 

Academy przez cały okres wsparcia,  

9) Wykonawca musi posiadać certyfikat ASC Cisco (Academy Support Center), 

10) Wykonawca właściwie oznakuje budynek w którym się tworzy lokalną Akademię Cisco, 

11)  Wykonawca zorganizuje 1 szkolenie związane z założeniem i działalnością lokalnej Akademii Cisco 

oraz kurs instruktorski dla 2 nauczycieli,  
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12) Szkolenie powinno być przeprowadzone w wymiarze 70 godzin i prowadzić do uzyskania certyfikatu. W 
trakcie szkolenia trzeba poruszyć następujące zagadnienia/tematy:  
a. Wprowadzenie do komputerów osobistych, 
b. Bezpieczne procedury laboratoryjne 
c. Montaż komputera – krok po kroku 
d. Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów z działaniem i obsługą komputera oraz oprogramowania 
e. Podstawy systemów operacyjnych 
f. Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych 
g. Podstawy drukarek i skanerów 
h. Podstawy sieci 
i. Podstawowe zabezpieczenia 
j. Umiejętności komunikacyjne 
k. Komputery osobiste dla zaawansowanych 
l. Systemy operacyjne dla zaawansowanych 
m. Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych 
n. Drukarki i skanery dla zawansowanych 
o. Zaawansowane zagadnienia sieciowe 
p. Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa 

13)  Szkolenie musi być prowadzone w systemie on-line. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie dwóch 

spotkań szkoleniowych w siedzibie Wykonawcy. Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu 

instruktora IT Essentials. 

14) W trakcie szkolenia Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne w formie elektronicznej dostępnej na portalu 

edukacyjnym Cisco. 

15) Wykonawca musi dysponować kadrą trenerów posiadających uprawnienia instruktorskie umożliwiające 

prowadzenie zajęć z zakresu kursu IT Essentials.  

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  
1. w terminie 7 dni od podpisania umowy ( utworzenie Akademii Cisco), 
2. w terminie 7 dni od podpisania umowy ( rozpoczęcie szkolenia), 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  i WYKLUCZENIU  

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: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4) 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 do  
niniejszego zapytania ofertowego. 
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VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW i SPOSOBU OCENY OFERT.  
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się̨ następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać ́ oferty w poszczególnych kryteriach:  

 
Lp. Kryterium oceny ofert Waga % Punkty 
a)  cena  80 % 80 
b)  aspekt społeczny 20 % 20 

Razem  100% 100 
 

Ad. a) Kryterium ceny ( K1) 
Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 

Oferta o najniższej cenie uzyska 80 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość 

punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

Cn 

C( K1) = (_________) x W,  
 Cb 

gdzie: 
C ( K1) - liczba punktów za cenę  
Cn - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 
Cb - cena badanej oferty 
W - waga = 80 

Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku 

Ad. b ) Kryterium aspekty społeczne ( zatrudnienie osoby niepełnosprawnej) (K2)  

1. Sposób przyznawania punktacji:  

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 20 punktów, przy założeniu , że 1 pkt =1% wagi  

Liczba punktów  w kryterium (aspekt społeczny) będzie przyznawana wg poniższych kryteriów : 

a)  nie zatrudnienie na dzień składania ofert co najmniej  1 osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 0% (0,00 pkt)   

b) zatrudnienie na dzień składania ofert co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 20% (20,00 pkt)  

Weryfikacja spełnienia kryterium aspekt społeczny(K2) będzie weryfikowane na podstawie  oświadczenie  
o spełnianiu aspektu społecznego ( załącznik nr 3 niniejszego zapytania ). 

2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym zapytaniu 

ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach 

każdego z podanych kryteriów. 

4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 

100.  

5. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w rozdziale VI i otrzyma liczbę punktów (S) 

obliczoną wg wzoru S=K1 (Kryterium ceny) +K2 (aspekt społeczny) 

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów  

S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 5.   
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VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.   

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona 

na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania 

3. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z następujących elementów:  

1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,  

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania,  

3) Oświadczenie o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania. 

4. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełna realizacją przedmiotu 
zamówienia (ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać 
zamówienia. 

5.  Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do 

wypełnienia oferty.  
 

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsbrybnik@gmail.com, lub 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44 
- 200 Rybnik, w godzinach: od 7.30 do 15.30 do dnia 01.10.2019 r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  
7. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach na 

każdym etapie oceny oferty i realizacji zamówienia.  
8. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość 

podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.  
9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budowlanych oraz stronie BIP szkoły: 

http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/ 
 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz 

na stronie internetowej pod adresem bip: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/, a także przekazany pocztą 

elektroniczną wszystkim uczestnikom. 
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X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych z siedzibą przy  

ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik 
b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB jest Joanna Moćko, kontakt: e-mail: zsbrybnik@gmail.com, 

tel.: 32/ 42 22 796 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 
d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 

przepisów prawa; 
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 
f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; 
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani 
zmianą istotnych postanowień umowy; 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Sylwestra Nagler – Minakowska, Joanna Wójcik  pod numerem telefonu:  
32/42 22 796 oraz adresem email: zsbrybnik@gmail.com 

XII. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1-  Formularz oferty.  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań.  
Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych.  
załącznik nr 4- Wzór umowy  
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Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 17.10.2019r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca 

Pełna nazwa firmy   

Adres firmy  

Adres e-mail  

NIP  

Numer telefonu:  

Nazwisko i imię właściciela*  

PESEL właściciela *  

Nazwa banku  

Nr konta bankowego  

Jesteśmy podatnikiem 
VAT (zaznaczyć właściwe X): 

  

TAK  

NIE   

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ( także w formie spółki 
cywilnej) 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące utworzenie Akademii Cisco oraz przeprowadzenia szkolenia dla dwóch 

nauczycieli w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku 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: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT składamy niniejszą ofertę. 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego, za 

cenę  netto ……………………………. brutto ………….…………ustaloną zgodnie z poniższym:  

L.p. Przedmiot dostawy 
Ilość 
sztuk 

Cena jedn. 
netto 

Wartość netto 
(kol.3 x 4) 

Stawka VAT 
(%) 

Kwota 
VAT 

Wartość brutto 
(kol. 5+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

RAZEM        

 
3. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń. 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że udzielimy wsparcia przez okres 3 letni od dnia podpisania umowy,  
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7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

8. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych inż. Bezpośrednio je go dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 

…………………….      …………………………… 
  (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć) 
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Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2019r. 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie Akademii Cisco w Zespole Szkół 
Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42  oraz przeprowadzenia szkolenia dla dwóch nauczycieli” w ramach 
projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku 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: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 
 oświadczam/y, że: 
1) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z przesłanek 

zapisanych w art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art.22 ust.1b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj.: 
– kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów, 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
- zdolności technicznej lub zawodowej. 

3) Nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane 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% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 
Przedstawiciel Wykonawcy 

 
 

…………………….      …………………………… 
  (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć) 
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Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2019r. 

 
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej 

 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zapytanie ofertowe na  utworzenie Akademii Cisco  
w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42  oraz przeprowadzenia szkolenia dla dwóch nauczycieli  
w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku 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: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 
oświadczam/y, że: 
 Na dzień składania oferty zatrudniamy/ nie zatrudniamy*) co najmniej 1 osobę niepełnosprawną w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 

 
 
 
 
 
 

     Przedstawiciel Wykonawcy 
 

 
…………………….      …………………………… 
  (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć) 

 
 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2019r.  

 

 

Wzór umowy  nr ………………….. 
 

zawarta w dniu ……………… w Rybniku pomiędzy: 

 Miasto Rybnik - Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, NIP-642-31-48-150 REGON 241802840 
reprezentowanym przez : 

 Katarzyna Wróbel – Dyrektor szkoły 
 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 
…………………………NIP………………REGON……............................…….. 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 

W wyniku wyboru zawarta została umowa o następującej treści; 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Akademii CISCO w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku,  

ul. Świerklańska 42 oraz przeprowadzanie szkolenia dla dwóch nauczycieli w ramach projektu w ramach 

projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku 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: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT  

2. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną cześć umowy. 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) utworzenie lokalnej akademii CISCO musi odbywać się poprzez wsparcie Wykonawcy oferującego profesjonalną 

pomoc w kwestiach związanych z tworzeniem i rozbudową własnej Akademii poprzez: 

a) opracowanie planu rozwoju Akademii,  

b) utworzenie lokalnej akademii w oparciu o program „Cisco Networking Academy” (program edukacyjny opracowany 

przez Cisco służący nauczania informatyki, który zawiera materiały dydaktyczne, opis ćwiczeń laboratoryjnych, 

zestawy komputerowych lekcji multimedialnych),   

c) udzielenie dostępu do portalu edukacyjnego Cisco i założenie kont dostępu dla dwóch nauczycieli,  

d) udzielenie wsparcia przez okres 3 letni od dnia podpisania umowy,  

e) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego (ocena, monitorowanie i audyt procesu nauczania),  
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f) koordynowanie procesu zakładania akademii poprzez pomoc przy przejściu wszystkich procedur wymaganych w 

celu przystąpienia do programu CNA oraz pomoc przy uruchomieniu przez Akademię Cisco szkoleń dla uczniów,   

g) możliwość dostępu do platformy „Netlab” oraz wypożyczenia zestawu laboratoryjnego składającego się z  

3 routerów oraz 3 przełączników sieciowych,  

h) Wykonawca na bieżąco udostępni materiały dydaktyczne informujące o nowościach Cisco Networking Academy 

przez cały okres wsparcia,  

i) Wykonawca musi posiadać certyfikat ASC Cisco (Academy Support Center), 

j) Wykonawca właściwie oznakuje budynek w którym się tworzy lokalną Akademię Cisco, 

k)  Wykonawca zorganizuje 1 szkolenie związane z założeniem i działalnością lokalnej Akademii Cisco oraz kurs 

instruktorski dla 2 nauczycieli,  

l) Szkolenie powinno być przeprowadzone w wymiarze 70 godzin i prowadzić do uzyskania certyfikatu. W trakcie 
szkolenia trzeba poruszyć następujące zagadnienia/tematy:  
 Wprowadzenie do komputerów osobistych, 
 Bezpieczne procedury laboratoryjne 
 Montaż komputera – krok po kroku 
 Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów z działaniem i obsługą komputera oraz oprogramowania 
 Podstawy systemów operacyjnych 
 Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych 
 Podstawy drukarek i skanerów 
 Podstawy sieci 
 Podstawowe zabezpieczenia 
 Umiejętności komunikacyjne 
 Komputery osobiste dla zaawansowanych 
 Systemy operacyjne dla zaawansowanych 
 Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych 
 Drukarki i skanery dla zawansowanych 
 Zaawansowane zagadnienia sieciowe 
 Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa 

m)  Szkolenie musi być prowadzone w systemie on-line. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie dwóch spotkań 

szkoleniowych w siedzibie Wykonawcy. Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu instruktora IT 

Essentials. 

n) W trakcie szkolenia Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne w formie elektronicznej dostępnej na portalu 

edukacyjnym Cisco. 

o) Wykonawca musi dysponować kadrą trenerów posiadających uprawnienia instruktorskie umożliwiające 

prowadzenie zajęć z zakresu kursu IT Essentials.  

§ 2 

1. Termin realizacji umowy:  
 w terminie 7 dni od podpisania umowy ( utworzenie Akademii Cisco), 
 w terminie 7 dni od podpisania umowy ( rozpoczęcie szkolenia), 

    § 3 

1. Koordynatorem Umowy ze strony Zamawiającego jest…………………………..– koordynator projektu  Zespołu 
Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik 

2. Koordynatorem umowy ze Strony Wykonawcy jest ………………………………….(imię 
i nazwisko)……………………………………..(stanowisko) 
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§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ustala się na kwotę brutto  
w wysokości .................................. zł. 

2. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  
za przedmiot umowy. 

3. Płatność jest dokonana w oparciu o fakturę lub rachunek. 

4. Zapłata nastąpi po otrzymaniu faktury od Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury. Za dzień 
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

6. W razie nieuregulowania płatności w terminie Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę. 

§ 5 

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku: 

a. za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 5 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

b. za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 4 ust.1 umowy, 
za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 3% wynagrodzenia umownego.  Zapłacenie kary umownej 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 

c. niewykonanie umowy w wysokości 40 % wartości umowy.  

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez 
Zamawiającego. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

5. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i § 6, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy  

w terminie 7 dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

a. nieprawidłowego realizowania przedmiotu umowy lub obowiązków umownych przez Wykonawcę.  

b. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.  
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§ 7 

1. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

3. Spory mogące zaistnieć między stronami na tle stosowania nn. umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

................................................................               ........................................................ 

   Wykonawca                                     Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 


