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ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EUR 

realizowane w ramach projektu pn. "Z technika w przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 
I. CZĘŚĆ A 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zespół Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2,  

22-100 Chełm, NIP 563-15-43-770, REGON 000182780,  fax. (82) 560-39-31, tel. (82) 560-39-31 

e-mail: zstchelm@onet.pl,  adres strony internetowej: http://www.zst.chelm.pl 

Dni pracy :  poniedziałek - piątek w godz. 7 30 – 15 30 

Rodzaj Zamawiającego – Miejska jednostka organizacyjna 

1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 ze zm.) /e-mail: zstchelm@onet.pl /. 

1.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

1.3. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Grzegorz Czyżyk 
1.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

1.5. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w bazie konkurencyjności i na stronie 
internetowej  http://www.zst.chelm.pl  w zakładce: Zamówienia publiczne. 

1.6. 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: 

- administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu jest Zespół Szkół 
Technicznych w Chełmie, ul. Graniczna 2, 

- ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym 
z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

- ww. dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPUL.12.04.00-06-0055/16-
00, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli i audytu w ramach 
Lubelskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; 

- obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu; 

- w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

- osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 
postępowaniu, posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych 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 

http://www.tawa.pl/
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przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
- osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 

postępowaniu, nie przysługuje: 
- 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 o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osób do pełnienia funkcji opiekuna uczniów podczas 

realizacji staży u pracodawców przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych im.Gen. Zygmunta 
Bohusza-Szyszko w Chełmie w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2. Zapytanie zostało podzielone na zadania:  
• Zadanie 1 - Opieka nad uczniami odbywającymi staże w Lublinie w okresie od 7 lipca 2019r do 

3 sierpnia 2019r. - jeden opiekun, 
• Zadanie 2 - Opieka nad uczniami odbywającymi staże w Warszawie w okresie od 7 lipca 2019r 

do 3 sierpnia 2019r. - pięciu opiekunów, 
3. W zakresie Zadania 1 oraz Zadania 2 zamawiający dopuszcza złożenie ofert na cały okres trwania 

stażu tj. od 7 lipca 2019r do 3 sierpnia 2019r  oraz dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie 
zadania przez złożenie ofert w zakresie dat:  od 7 lipca 2019r. do 20 lipca 2019r. lub od 20 lipca 
2019r. do 3 sierpnia 2019r. 

4. Oferent może złożyć maksymalnie 1 ofertę. 
5. Zamawiający zapewnia  

a. pokrycie kosztów transportu do miejsca odbywania staży i z powrotem w przypadku oferty 
złożonej na cały okres, a w przypadku oferty częściowej pokrywa koszty transportu tylko 
w jedną stronę, 

b. ryczałt na wyżywienie w kwocie 30 zł za dzień, przy czym w przypadku oferty złożonej na 
cały okres liczone będzie 28 dni, a w przypadku oferty częściowej 14 dni, . 

c. nocleg w samodzielnych pokojach, 
d. zapłata za wykonaną pracę nastąpi po zakończeniu staży na podstawie wystawionego 

rachunku do zawartej umowy zlecenie (zaproponowana cena usługi obejmuje 
wynagrodzenie brutto oraz wszystkie składki ZUS wymagane zgodnie z zawartą umową 
zlecenia - stanowi całkowite obciążenie zlecającego)  

 

6. Wymagania stawiane wykonawcom: 
a. opiekun musi posiadać przygotowanie pedagogiczne i minimum 12 miesięczny  staż pracy 

pedagogicznej, 
b. opiekun będzie sprawował opiekę nad grupą liczącą od 8 do 12 uczniów, 
c. obowiązkiem opiekuna będzie: 

• opieka podczas przejazdu z Chełma do miejsca odbywania  stażu i w drodze powrotnej do 
Chełma, 

• sprawowanie nadzoru i czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w miejscu 
zakwaterowania oraz w czasie wolnym (poza godzinami stażu)- zgodnie z Rozp. MENiS z 
dn.31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
placówkach (Dz.U. nr 6, poz. 68 i 69), ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 
1629) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i 
młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) 

• stały kontakt z pracodawcą, u którego uczniowie/uczennice odbywają staż,  
• stały kontakt z koordynatorem projektu, 
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• bieżące prowadzenie dokumentacji projektowej, 
• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem „Regulaminu pobytu na stażu” przez 

uczniów/uczennice, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
 
Zakres zadań: 
 Zadanie 1: Opieka na uczniami odbywającymi staż w Lublinie - 1 opiekun 
 Zadanie 2: Opieka na uczniami odbywającymi staż w Warszawie  - 5 opiekunów 
3. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Zamówienie należy wykonać w okresie: 

a. oferta na cały okres: od 7 lipca 2019r. do 3 sierpnia 2019r.  

b. oferta częściowa: od 7 lipca 2019r. do 20 lipca 2019r. lub od 20 lipca 2019r. do 3 sierpnia 2019r.  

5. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA „NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY” 

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert: 
Lp. Nazwa kryterium Waga w % 

1. Cena 40 
2. Staż zawodowy pedagogiczny 20 
3. Doświadczenie w realizacji podobnych działań 20 
4. Oferta całościowa czy częściowa 20 

  
1) Kryterium „Cena” 

Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Cena” zostanie obliczona wg  wzoru: 
Nc= Cn/Cbn x Kp x Wc 

gdzie: 
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”, 
Cn - najniższa cena oferty, 
Cbn - cena badanej oferty, 
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena” = 40% 
 

2) Staż zawodowy pedagogiczny 
Liczba punktów przyznana za staż zawodowy:  
a) staż zawodowy od 3 lat do 10 lat:10 pkt, 
b) staż zawodowy powyżej 10 lat: 20 pkt. 

 
3) Doświadczenie w realizacji podobnych działań  

Za oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (co najmniej jedna pozycja) - 20 pkt 
Brak doświadczenia - 0 pkt 
 

4)     Oferta całościowa czy częściowa  
a)  oferta całościowa (od 7 lipca 2019r. do 3 sierpnia 2019r.): - 20 pkt 
b)  oferta częściowa (od 7 lipca 2019r. do 20 lipca 2019r. lub od 20 lipca 2019r. do 3 sierpnia 2019r.): - 0 pkt 
 
 
Łączna liczba punktów przyznane danej ofercie zostanie obliczona wg. wzoru: 

No = Nc +  S + D + O 
gdzie: 
No - łączna liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”, 
S - liczba punktów przyznana za kryterium „Staż zawodowy”, 
D - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie”, 
O - liczba punktów przyznana za kryterium "Oferta całościowa czy częściowa" 
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6. CEL ZAMÓWIENIA:  
 Wyłonienie osób do pełnienia funkcji opiekuna uczniów podczas realizacji staży u pracodawców przez 

uczniów Zespołu Szkół Technicznych im.Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie w ramach projektu 

„Z techniką w przyszłość” 

 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego: 

Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – Szyszko, ul. Graniczna 2, 22-100 

Chełm.Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 21.06..2019r. o godz. 1500.  

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  

Wybór najkorzystniejszej oferty dokumentowany jest protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

  

Oferta musi zawierać: 
1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1, 
2) oświadczenie wykonawcy o stażu, 
3) oświadczenie wykonawcy o doświadczeniu, 
4) oświadczenie o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego. 

. 
 

Opakowanie oferty 
 
Zaleca się, aby ofertę wraz z załącznikami złożyć w  nieprzeźroczystej kopercie zamkniętej w sposób 
uniemożliwiający otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania przed terminem otwarcia 
ofert. Koperta  powinna być opisana hasłem: " Wyłonienie osób do pełnienia funkcji opiekuna uczniów podczas 
realizacji staży u pracodawców” oraz  adnotacją: „Nie otwierać przed dniem 21.06.2019 r. godz. 1500”. 
 

 
 
 

______________________________________________ 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie 
mgr Barbara Baluk 


