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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EUR 

Usługa przeprowadzenia  staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie w zawodach: 

Technik mechanik , Technik mechanik pojazdów samochodowych, Technik elektronik, Technik cyfrowych 

procesów graficznych, Technik informatyk, Technik elektryk , Technik mechatronik  w terminach: dla pierwszej 

grupy uczniów w okresie od 6 lipca 2020r. do 31 lipca 2020r., dla drugiej grupy uczniów  

w okresie od 3 sierpnia 2020r. do 28 sierpnia 2020r. 

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 

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 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. 
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia  staży zawodowych dla  uczniów Zespołu Szkół Technicznych 

w Chełmie w zawodach: Technik mechanik , Technik mechanik pojazdów samochodowych, Technik elektronik, Technik 

cyfrowych procesów graficznych, Technik informatyk, Technik elektryk , Technik mechatronik w ramach realizacji projektu 

„Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Staże będą realizowane dla dwóch grup w terminach: dla pierwszej grupy uczniów w okresie od 6 lipca 2020r. do 

31 lipca 2020r., dla drugiej grupy uczniów w okresie od 3 sierpnia 2020r. do 28 sierpnia 2020r.   

3.Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych zarówno co do liczby zawodów jak i liczby uczniów i terminów 

realizacji staży.. 

4. Staże mają obejmować 150 godzin -  od 6 do 8 godzin dziennie. 

5 Szkoła zapewnia pokrycie całości kosztów związanych z realizacją staży (transport, wyżywienie i noclegi uczniów, ubiór 

ochronny, stała opieka wychowawców). 

6.Pracodawca zapewni: stanowisko, szkolenie BHP i ppoż oraz wyznaczy opiekuna stażu. Jeden opiekun stażu 

wyznaczony dla min. 2 i max. 6 uczniów. Opiekunem stażu może być pracownik z 5–letnim doświadczeniem zawodowym 

lub instruktor praktycznej nauki zawodu. Obowiązki opiekuna stażu  obejmują również wystawienie opinii/rekomendacji, 

bieżące wypełnianie dzienniczka stażu i innej dokumentacji projektowej. 

7. Pracodawca otrzyma refundację części wynagrodzenie opiekuna stażu w wysokości odpowiadającej stawce  jak za 

urlop wypoczynkowy, przy czym refundacja nie może przekroczyć 1000 zł na jednego opiekuna. 

8. Jeden pracodawca może przyjąć więcej niż jedną grupę uczniów, przy czym każdej grupie musi być przydzielony inny 

opiekun 

 

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

802120000-9 Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej 

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Pierwsza grupa uczniów w okresie od 6 lipca 2020r. do 31 lipca 2020r. 

Druga grupa uczniów w okresie od 3 sierpnia 2020r. do 28 sierpnia 2020r.  

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA „NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY” 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert: 
 

1. Doświadczenie w organizacji staży dla uczniów szkół średnich - liczba punktów od 0 do 10 
2. Doświadczenie w funkcjonowaniu firmy na rynku  - liczba punktów od 0 do 10 
3. Siedziba pracodawcy na ternie woj.lubelskiego - liczba punktów od 0 do 10 

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w wyniku sumowania punktów ze 

wszystkich kryteriów. 
  

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 Oferty należy składać  drogą elektroniczną na adres mailowy zamawiającego zstchelm@onet.pl przez 

wypełnienie i przesłanie skanowanych dokumentów: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1. Termin nadesłania 

ofert mija dnia 17.06.2020r. o godz. 15:00.  

 Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: https://zst.chelm.pl. 

 

Oferta musi zawierać: 

1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1. 

 

  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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II. CZĘŚĆ B 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu Zamawiający nie stawia 

warunków udziały w postępowaniu 
 

2. INFORMACJA O WAGACH (ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW) 

Wszystkie kryteria mają jednakową wagę. 
 

3.OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert: 

1. Doświadczenie w organizacji staży dla uczniów szkół średnich. 

Doświadczenie w organizacji staży dla uczniów szkół średnich Liczba punktów 

Brak 0 

Organizacja staży w okresie poprzedzającym ogłoszenie 10 
 

2. Doświadczenie w funkcjonowaniu firmy na rynku. 

Doświadczenie w funkcjonowaniu firmy na rynku. Liczba punktów 

do 5 lat 0 

od 6 do 10 lat 5 

powyżej 10 lat 10 
 

3. Siedziba pracodawcy na ternie woj.lubelskiego 

Siedziba pracodawcy Liczba punktów 

Pracodawca z siedzibą z poza terenu woj.lubelskiego 0 

Pracodawca z siedzibą z terenu woj.lubelskiego 10 
 

4. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty ze względu na powiązanie osobowe lub kapitałowe 

z zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;  

posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli; pozostawanie z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności 
 

5. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) zasad płatności (Zamawiaiący informuje. że termin płatności wvnagrodzenia Wvkonawcv uzależnionv jest od 

terminu wpłvniecia na konto Zamawiaiącego środków przeznaczonvch na pokrycie wvdatków związanvch z 

realizacja projektu na etapie w którym uczestniczvł Wvkonawca i może ulegać opóźnieniom). 

b) ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem zachorowań COVID-19  zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy w zakresie  ilości uczniów lub unieważnienia umowy w sytuacji gdy uczniowie lub opiekunowie 

w przypadku uczniów niepełnoletnich, którzy zdeklarowali udział w stażach w wyniku zmieniającej się sytuacji 

epidemiologicznej  zrezygnują z udziału w stażach. 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod  warunkiem wystąpienia 

w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany 

zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 
 

6. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

/-/ Dyrektor szkoły Barbara Baluk   


