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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 

http://www.tawa.pl/
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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. 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia  kursu kwalifikacyjnego - "Zarządzanie routerem Cisco"  

dla 15 uczniów w wymiarze 40 godzin, w okresie od 4 marca 2019r. do 21 czerwca 2019r. 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. Kurs kończący się 

nabyciem umiejętności z zakresu funkcji, obsługi, zastosowania, zarządzania routerem CISCO. 

2.Kurs prowadzony ma być w  oparciu o program kurs Cisco: CCNA Routing and Switching: ROUTING AND 

SWITCHING ESSENTIALS  

3.Zamawiający wymaga  zapewnienia możliwości zdawania  egzaminu z zakresu CCNA R&S Essentials w języku 

angielskim. 

4.Zamawiający wymaga aby zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych odbywały się w pracowniach zawodowych 

Zamawiającego, w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki (również sobota – 

niedziela). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć w 

ramach kursu, jeżeli Zamawiający takiego sprzętu nie posiada, do siedziby Zamawiającego – Zespół Szkól 

Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza - Szyszko, ul.Graniczna 2, 22-100 Chełm.  

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm    Podwykonawców. 

8. Zakłada się, że zajęcia będą trwały od 3 do 8 godzin dydaktycznych dziennie z możliwością zmniejszenia 

liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. 

Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut; 
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9. Usługa obejmuje:  

a. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń na własność z zastosowaniem formatu 

wizualizacji właściwej dla projektów realizowanych zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;   

b. wydanie świadectwa/zaświadczenia ukończenia kursu 

c. zorganizowanie i pokrycie kosztów egzaminu z zakresu CCNA R&S Essentials i dla osób, które zdadzą 

egzamin wydanie świadectwa/zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje  

c. prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, 

d. zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerów i egzaminatorów, którzy posiadają stosowne wymagane 

doświadczenie w obszarze merytorycznym danych szkoleń zawodowych. Zamawiający ma prawo do 

każdorazowej weryfikacji kadry wykładowców, wskazanych przez Wykonawcę, pod kątem spełnienia 

wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia; 

e. dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji szkolenia (listy obecności, listy potwierdzającej odbiór 

materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć, kserokopia badań lekarskich (jeśli dotyczy), listę potwierdzającą 

przystąpienie do egzaminu itp., rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia oraz 

nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia, oraz kserokopii dokumentów potwierdzających uzyskane 

kwalifikacje zawodowe/uprawnienia do wykonywania zawodu). 

f. realizację niniejszej umowy z najwyższa starannością oraz zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w 

dokumencie Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  

g. niezwłoczne przekazywanie do Zamawiającego w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym 

Uczestniku, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości; 

h. niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom 

uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów 

finansowych 

i. elastyczność rozumiana jako: organizacja zajęć w godzinach pomiędzy godziną 6:00 a 21:00, w tym również 

w weekendy, jeśli zajdzie taka potrzeba; 

j. informowanie Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz przekazania informacji, że projekt „Z techniką w przyszłość” realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; oznaczanie 

dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w następujących dokumentach: Wytyczne w zakresie informacji 

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Podręcznik wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 

9. Rodzaj certyfikacji: Usługa musi być realizowana zgodnie z dokumentem: „Podstawowe informacje dotyczące 

uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane 

w danym środowisku, sektorze lub branży.  

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

80211000-6 Usługi edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej 

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie należy wykonać w okresie od 4 marca 2019r. do 21 czerwca 2019r.  (zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez strony zamówienia)    
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4. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA „NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY” 

 

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

 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % 

1. Cena 60 

2. Doświadczenie (w prowadzeniu Akademii Cisco) 40 

 

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” = 60% 

 

2) Kryterium „Doświadczenie”  

 

a) Wykonawca posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu Akademii Cisco  - ocena 5. 

b) Wykonawca posiada co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu Akademii Cisco  - ocena 10 

 

Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Doświadczenie” zostanie obliczona wg wzoru:  

Nd=Ob/Omax x Op x Ot 

 

gdzie:        

Nd - liczba punktów przyznana  za kryterium „Doświadczenie”, 

Ob - ocena doświadczenia w badanej ofercie, 

Omax - najwyższa ocena za doświadczenie spośród nieodrzuconych ofert, 

Op - współczynnik proporcjonalności = 100, 

Ot - waga procentowa dla kryterium „Doświadczenie” = 40 %. 

 

3) Łączna punktacja 

 

Łączna liczba punktów przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:  

 

No = Nc+ Nd 
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gdzie:        

No - łączna liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”, 

Nd - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie” 

 

  

5. 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, lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 22.02.2019r. 

o godz. 13
30

.  

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

Wybór najkorzystniejszej oferty dokumentowany jest protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 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, 
2) kalkulację ceny oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2   
3) oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorem stanowiącymi załączniki nr 3, 
4) oświadczenie o doświadczeniu, zgodne z wzorem stanowiącymi załączniki nr 4. 
5) oświadczenie o doświadczeniu personelu, zgodne z wzorem stanowiącymi załączniki nr 5. 

 
 

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: Usługa przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego " Zarządzanie routerem 
Cisco " 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” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy i adnotacją: „Nie otwierać przed dniem 22.02.2019 r. godz. 
14

00
”. 

 

 

II. CZĘŚĆ B 

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

SPEŁNIANIA 

a) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu - oświadczenia 
wykonawcy załącznik nr 3 

b) wykonawca posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu Akademii Cisco - oświadczenie 
wykonawcy załącznik nr 4 

c) personel wykonawcy posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach Akademii 
Cisco -  oświadczenie wykonawcy załącznik nr 5 

 

  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. INFORMACJA O WAGACH (ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW) 

 

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

 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % 

1. Cena 60 

2. Doświadczenie (w prowadzeniu Akademii Cisco) 40 

 

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

 

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” = 60% 

 

Kryterium „Doświadczenie”  

 

d) Wykonawca posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu Akademii Cisco  - ocena 5. 

e) Wykonawca posiada co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu Akademii Cisco  - ocena 10 

. 

 

Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Doświadczenie” zostanie obliczona wg wzoru:  

Nd=Ob/Omax x Op x Ot 

 

 

gdzie:        

Nd - liczba punktów przyznana  za kryterium „Doświadczenie”, 

Ob - ocena doświadczenia w badanej ofercie, 

Omax - najwyższa ocena za doświadczenie spośród nieodrzuconych ofert, 

Op - współczynnik proporcjonalności = 100, 

Ot - waga procentowa dla kryterium „Doświadczenie” = 40 %. 
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4) Łączna punktacja 

 

Łączna liczba punktów przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:  

 

No = Nc+ Nd 

 

gdzie:        

No - łączna liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”, 

Nd - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie” 

 

 

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 wymaga od  wybranego Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6. Zamawiający nie przewiduje zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

 

6. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

………………………………………     …………………………………. 

(data i podpis pracownika)      (data i podpis Dyrektora jednostki)  


