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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
21-01-2020

Termin składania ofert
29-01-2020

Numer ogłoszenia
1228216

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie: Powiat Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, Sekretariat
Starosty Żnińskiego – pok. nr 19 ( I piętro). Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2020r. o
godzinie 12.00. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim,
natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć
wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być
zaadresowana: Powiat Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin i oznaczona nazwą: Przeprowadzenie
kursów dla uczniów z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed dniem 29.01.2020 r. godz. 13.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Joanna Rynarzewska tel. 52 303 11 00 w.
55 Joanna Obiała, tel. 52 303 11 00 w. 53.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 52 303 11 00 w. 55,53

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Zapytanie ofertowe kierowane jest do potencjalnych Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia i
kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie niżej wymienionego zamówienia oraz dysponują potencjałem,
odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 3 do Zapytania
ofertowego.
3. Zamówienie udzielone zostanie w 4 częściach:
1) Część I zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Obsługa kas fiskalnych z
fakturowaniem dla 10 uczniów (1 grupa);
2) Część II zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu fotografii reklamowej dla 10 uczniów
(1 grupa);
3) Część III zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków jezdniowych dla 10
uczniów (1 grupa);
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4) Część IV zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z obsługi samochodu osobowego dla
25 uczniów (1 grupa).
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: żniński Miejscowość: Żnin

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/zajęć podnoszących lub
uzupełniających wiedzę lub umiejętności zawodowe, których efektem będzie nabycie kompetencji lub
uzyskanie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Żninie i Zespołu Szkół Ekonomiczno –
Handlowych w Żninie.

Przedmiot zamówienia
1. Zamówienie udzielone zostanie w 4 częściach:
1) Część I zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Obsługa kas fiskalnych z
fakturowaniem dla 10 uczniów (1 grupa);
2) Część II zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu fotografii reklamowej dla 10 uczniów
(1 grupa);
3) Część III zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków jezdniowych dla 10
uczniów (1 grupa);
4) Część IV zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z obsługi samochodu osobowego dla
25 uczniów (1 grupa).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 3 do Zapytania
ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)
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1) Część I zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Obsługa kas fiskalnych z
fakturowaniem dla 10 uczniów (1 grupa): luty – maj 2020 r.
2) Część II zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu fotografii reklamowej dla 10 uczniów
(1 grupa): luty – maj 2020 r.
3) Część III zamówienia – Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi wózków jezdniowych dla 10
uczniów (1 grupa): luty – sierpień 2020 r.
4) Część IV zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z obsługi samochodu osobowego dla
25 uczniów (1 grupa): luty – sierpień 2020 r.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy część IV
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy część I,II,III
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 1 Formularz oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
DOTYCZY CZĘŚCI I – III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie:
Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie
musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowe, tj. musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych.
DOTYCZY CZĘŚCI IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie:
Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę, na podstawie
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru
ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów
dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości
opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za
wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie
musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowe, tj. musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę, na podstawie
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru
ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów
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dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości
opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za
wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia sytuacji powodujących konieczność dokonywania
zmian w zawartej umowie zgodnie zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy. Warunki
umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 oraz Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego – Istotne
postanowienia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia wg wzoru
Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający żąda następujących dokumentów od Wykonawcy:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie musi załączyć ww. dokument;
2) oświadczenia wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie musi załączyć ww. dokument;
3) do oferty należy dołączyć (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo;
4) Dotyczy tylko części IV przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
prowadzonego przez właściwego Starostę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie musi załączyć dokument potwierdzający posiadanie
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez
właściwego Starostę;
5) Dotyczy tylko części od I do III przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Każdy z nich oddzielnie musi załączyć dokument
potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów dotyczących
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia podwykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
3) Dotyczy tylko części IV przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
posiadanie przez podwykonawcę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę,
4) Dotyczy tylko części od I do III przedmiotu zamówienia: do oferty należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne
niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny
ofert: Cena oferty - 100 %. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg
następujących zasad:
Cena oferty – waga kryterium 100 %
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez wykonawcę
zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty, określonym w rozdziale XI Zapytania
ofertowego - podana na „Formularzu oferty”.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w kryterium cena oferty zgodnie z poniższym wzorem:
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Co = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wybory Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, , o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawianiu 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.
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Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT ŻNIŃSKI

Adres
Potockiego 1
88-400 Żnin
kujawsko-pomorskie , żniński

Numer telefonu
523031100

Fax
523031302

NIP
5621803991

Tytuł projektu
Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! - II edycja

Numer projektu
RPKP.10.02.03-04-0018/19-00
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