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Ogłoszenie

Numer

2023-2054-145377

Id

145377

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.11.03.01-10-0010/22 - "Fachowcy to MY!"

Tytuł

„KURS SEP do 1kV” w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

1.�Dopuszczalne są następujące zmiany umowy:
1.1�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także 
innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
1.2�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności 
w zakresie sprawozdawczości itp.,
1.3�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia 
obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
1.4�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie korzystna dla Zamawiającego,
1.5�w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane 
z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.6�Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę instruktora w następujących przypadkach: śmierci, 
choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli 
zmiana instruktora stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 
rezygnacji),
1.7�Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę 
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
1.8�Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu 
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wykonania zamówienia.
1.9�w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.10�w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany 
wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
1.11�zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia, itp.
1.12�zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
2.�Strony będą dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem 
w życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. W przypadku 
należytego udowodnienia wzrostu kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony zawrą 
stosowny aneks. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia 
rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. 
3.�Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia pisemnego 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4.�Warunki dokonania zmian:
1.1.�zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na 
piśmie (w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
1.2.�strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
2.2.1.�opisze zaistniałe okoliczności,
2.2.2.�uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
2.2.3.�obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
2.2.4.�opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-02-06
1. Zapytanie ofertowe Kurs SEP
2. Wzór umowy - zał. 4
3. Wzór umowy powierzenie danych

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2023-02-06

Data ostatniej zmiany

2023-02-06

Termin składania ofert

2023-02-14 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-02
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Powiat Łęczycki, w imieniu którego działa Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława 
Paszkiewicza w Łęczycy
Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
NIP: 5070011299

Osoby do kontaktu

Kamil Cieśliński
tel.: 24 721-89-82
e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl

Kinga  Miśkiewicz
tel.: 24 721-89-82
e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl.

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

„KURS SEP do 1kV”

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

2.�Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie Kursu SEP do 1 kV, w ramach projektu pn.: „Fachowcy to 
MY!”. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-0010/22. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 
kursu SEP do 1kV dla 30 uczestników tj. uczniów, nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 
Łęczyca w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!” zwanego dalej Projektem. Celem szkolenia jest 
teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do zdania egzaminu. 
2.1.�Opis szkolenia:
��Czas trwania: 3 gr. x 30h/gr. = 90h, (3 grupy po 10 osób)
��Liczba uczestników: 20 uczniów oraz 10 nauczycieli
��Miejsce realizacji: CKZiU w Łęczycy
��Egzamin państwowy musi zostać przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,
��Wykonawca zapewnia dla każdego uczestnika w każdym dniu prowadzenia kursu serwis kawowy 
(kawa, herbata, cukier, ciastka, paluszki, napoje zimne) oraz obiad w postaci pierwszego dania - zupa 
i drugiego dania (np. ziemniaki/makaron/kasza, surówka, porcja mięsa i/lub ryby – zależności od 
preferencji uczestnika).
2.2.�Program zajęć będzie obejmował w szczególności tematykę: 
��Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na 
wysokość
��napięcia znamionowego
��Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
��Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
��Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
��Urządzenia elektrotermiczne
��Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
��Elektryczna sieć trakcyjna
��Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
��Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i 
zabezpieczeń urządzeń i instalacji
2.3.�Cel: Uczniowie, nauczyciele nabędą kompetencje zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (w 
zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV)
2.4.�Program szkolenia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r., nr 89, poz. 828 ze zmianami).
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2.5.�Uczniowie, nauczyciele mają zostać przygotowani do zdania egzaminu wewnętrzny i 
kwalifikacyjnego.
2.6.�Obowiązki Wykonawcy:
��przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
3.1.�przygotowanie i przekazanie każdemu uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych w 
postaci papierowej i elektronicznej na pendrivie tj. przygotowanie materiałów edukacyjnych 
w wersji papierowej dla każdego uczestnika projektu – projekt materiałów należy przedłożyć 
przed podpisaniem umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. Druk format A4. Materiały 
szkoleniowe muszą być oznaczone logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi 
dot. oznaczania w/w projektu. Jeden egzemplarz materiałów należy przed podpisaniem umowy 
przekazać Zamawiającemu. Materiały papierowe oraz materiały na pendrive przechodzą na 
własność uczestnika kursu. 
��pomoc uczestnikom kursu w zakresie dokonania zgłoszenia na egzamin przed Komisją SEP (I/W i 
I/C), 
��przeprowadzenie zajęć w CKZiU w Łęczycy,
��przeprowadzenie kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.).
2.7.�Realizacja kursu dla 30 uczestników projektu – uczniów, nauczycieli – 3 grupy po 10 
uczestników, 1 grupa 30 h zajęć, gdzie 1 godzina = 45 minut. Łącznie 90 godzin zajęć. Termin 
zajęć wskazuje Zamawiający tj. Zamawiający wskaże termin przeprowadzenia kursu, wg. możliwości 
dostosowanych do kursantów. Dopuszcza się zmianę liczby grup oraz zmianę liczby uczestników, 
w szczególności w ramach grupy. Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w godzinach porannych, 
południowych i popołudniowych w zależności od wskazań Zamawiającego. 
2.8.�W cenie za kurs należy uwzględnić, w szczególności: przeprowadzenie kursu, koszt serwisu 
kawowego oraz obiadu dwudaniowego, koszty materiałów dydaktycznych, koszty wydania 
zaświadczenia – o ukończeniu kursu oraz inne niezbędne koszty do prawidłowej realizacji 
zamówienia. 
2.9.�Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć w oparciu o wytyczne 
Zamawiającego. Projekt harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
przed rozpoczęciem zajęć w celu jego zatwierdzenia.
2.10.�Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”. Zadanie 
jest dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
2.11.�Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiąść kompletną m.in. wiedzę oraz umiejętności z 
przedmiotowego kursu, znać i wykorzystywać w praktyce zasady budowy, eksploatacji/bezpiecznego 
użytkowania urządzeń elektroenergetycznych oraz posiadać kompetencje zgodne z ustalonymi 
dla danej kwalifikacji (w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o 
napięciu do 1 kV); znać i wykorzystywać w praktyce zasady budowy, eksploatacji i bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i instalacji cieplnych.
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2.12.�Wykonawca po zakończonych zajęciach zobowiązany jest do wydania zaświadczenia odrębnie 
dla każdego uczestnika, który ukończył kurs.
2.13.�Dokumentacja musi być oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu.
2.14.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczebności danej grupy i ilości grup.
3.�Obowiązki Wykonawcy dotyczące zamówienia: Wykonawca ma obowiązek:
3.1.�poinformowania uczestników na pierwszym spotkaniu o współfinansowaniu projektu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
3.2.�zapewnienia odpowiedniego wyposażenia w sprzęt i materiały umożliwiające prawidłowy 
przebieg kursu,
3.3.�zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia kursu (materiały 
zawierające aktualne obowiązujące przepisy prawa - dopuszcza się dostęp online do materiałów na 
czas trwania kursu),
3.4.�przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych,
3.5.�pomoc w zgłoszeniu uczestników na egzamin przed Komisją SEP (I/W i I/C),
3.6.�wystawienia odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu dla wszystkich 
uczestników, 
3.7.�prowadzenia następującej dokumentacji szkoleniowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu w 
terminie 14 dnia od dnia zakończenia realizacji kursu:
3.7.1.�listy obecności uczestników na zajęciach,
3.7.2.�karty czasu pracy (dziennik zajęć) z uwzględnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki 
przeprowadzonych zajęć,
3.7.3.�potwierdzenie przekazania i odbioru materiałów szkoleniowych,
3.7.4.�protokołu z przebiegu egzaminu wewnętrznego wraz z zestawieniem wyników,
3.7.5.�potwierdzenia odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
3.7.6.�kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń o ukończeniu 
kursu,
3.8.�stosowania zasad promocji i informacji, zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
3.9.�wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
3.10.�zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas realizacji kursu, w szczególności zgodnie 
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
3.11.�przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 
31.12.2026 r., z zastrzeżeniem zmiany terminu.
3.12.�Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi przez kadrę posiadającą stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia.
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3.13.�Wszystkie kwestie, szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą zostaną doprecyzowane w umowie.
3.14.�CPV:  80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego
4.�Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zastosowanie mają procedury wewnętrzne i 
wytyczne Projektu. 
5.�Informacje i osoba upoważniona do kontaktów: Dyrektor – Kamil Cieśliński, adres e-mail: 
ckzleczyca.projekt@onet.pl.
6.�Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2023 r. (z 
zastrzeżeniem zmiany terminu realizacji) - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 
harmonogramu zadania.
7.�Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
24.�Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 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: 
1)�administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 
Łęczyca, tel.: tel./fax: (24) 721-89-82, e-mail: ckzleczyca@oswiata.org.pl
2)�inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 
którą jest Pan / Pani Daria Najmrodzka, z inspektorem można się skontaktować e-mail: 
inspektor1991.leczyca@gmail.com.
Pozostałe informacje w zakresie RODO w zapytaniu ofertowym.
12.�NIE dopuszcza się złożenia oferty - dokumentów elektronicznie czy to skanu oferty - dokumentów 
na e-mail. Zamawiający oceni oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej.

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat Gmina
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łęczycki Łęczyca

Miejscowość

Łęczyca

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

8.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
8.1.�powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: 
występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań 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:
8.1.1.�uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
8.1.2.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;  
8.1.3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 
8.1.4.�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.
8.2.�w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8.3.�Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na 
podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
8.3.1.�Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wyklucza: 
8.3.1.1.�Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
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8.3.1.2.�Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
8.3.1.3.�Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
8.3.2.�Wykluczenie, o którym mowa powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. 
W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, 
Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
8.4.�Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy się Wykonawców na podstawie 
art. 5k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, 
str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576*:
a) będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z 
siedzibą w Rosji;
b) będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1;
c) będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2, w tym Podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
8.5.�Wykluczenie Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów Prawa. 
8.6.�Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, w szczególności na podstawie: 
8.6.1.�wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
8.6.2.�listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec 
których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.
*o ile dotyczy.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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10.�Wymagane dokumenty: Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany jest dostarczyć 
Wykonawca w celu potwierdzenia, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega 
wykluczeniu:
10.1.�formularz ofertowy – zał. nr 1,
10.2.�oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2,
10.3.�oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. 3 
10.4.�aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG tj. sporządzony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert:
10.4.1.�Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim 
przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę 
dokument.
10.5.�oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zał. nr 5,
10.6.�kserokopię dokumentu / dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowcy/eksperta w 
zakresie SEP.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

9.�Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia - Wykonawca ubiegający się o 
zamówienie musi posiadać m.in. niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolność techniczną lub 
zawodową do wykonania zamówienia, a w szczególności:
9.1.�posiadać zdolność techniczną lub zawodową - Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli 
posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania przedmiotowych kursów / 
szkoleń,
9.2.�posiadać niezbędne kwalifikacje wykładowcy/eksperta w zakresie SEP.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny brutto o 
wadze 100% (100 pkt), gdzie 1% = 1 pkt.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2023-02-06 - data opublikowania

-> 2023-02-14 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2023-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


