
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu „Akademia
dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.Mikołaja Kopernika w Rawie
Mazowieckiej

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamawiający publiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000188096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwolińskiego 46

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468154141

1.5.8.) Numer faksu: 468154141

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty-zsceziu@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorka.rawa-kopernik.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu „Akademia dodatkowych
umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-199c29fc-7a6a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi
społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Akademia dodatkowych umiejętności" nr RPLD.11.03.01-10-0044/21 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum
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Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3.
Kształcenie zawodowe.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://rawa-kopernik.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl , http://rawa-kopernik.pl/bip/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: brak

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS-CEZiU-AD-1/5224/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 81143,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-
0044/21 „Akademia dodatkowych umiejętności" 
• Kurs carvingu dla kształcących się w zawodzie t.żywienia i usług gastronomicznych-dla grupy 10osobowej
• Kurs baristyczny dla kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa-dla grupy 10osobowej
• Kurs e-sklep dla kształcących się w zawodzie technik handlowiec i technik informatyk-dla grupy 10osobowej
• Kurs DRUK 3D w technologii FD dla kształcących się w zawodzie technik informatyk-dla grupy 10osobowej
• Kurs Pilota drona+obróbka zdjęć+wideofilmowanie 
dla kształcących się w zawodzie technik informatyk-dla grupy 10osobowej
• Kurs nowe trendy sztuki kulinarnej dla kształcących się w zawodzie t.żywienia i usług gastronomicznych-dla grupy
10osobowej
• Kurs barmański podstawowy dla grupy kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i t.żywienia i usług
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gastronomicznych-dla grupy 10osobowej
• Kurs DIETA PUDEŁKOWA I CATERING DIETETYCZNY - dla 2 nauczycieli
• Szkolenie barmańskie (3-dniowe) dla2 nauczycieli z branży gastronomiczno-hotelarskiej
• Kurs SOCIAL MEDIA DLA BIZNESU dla nauczycielki z branży gastronomiczno-hotelarskiej
• Kurs dla 2nauczycieli przygotowanie deserów w wersji mini (monoporcje)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80210000-9 - Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej

80533200-1 - Kursy komputerowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%).
a) cena – max. 60 punktów
sposób obliczenia: Kc = (Kcn/Kb) x 100 punktów x 60%
gdzie Kc – liczba punków przyznana badanej ofercie w kryterium cenowym
Kcn – najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez Wykonawców
Kb – cena badanego Wykonawcy
b) doświadczenie personelu (Kd) – max. 40 punktów przyznawane zgodnie z zapisami w pkt. 2 lit. b
c) Woo = Kc + Kd gdzie Woo – wskaźnik oceny oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. Wykonawca spełni warunek udziału, jeżeli wykaże że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, zorganizował, co najmniej jedną usługę 
w zakresie rodzajowym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu o łącznej wartości minimum
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20 000 zł brutto (Załącznik nr 5 do SWZ);
2) dysponuje min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia – za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna
dysponowaniem osobą posiadającą stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia do przeprowadzenia kursu w częściach od 1 do 11 gwarantując prawidłową organizację i przeprowadzenie
usługi (Załącznik nr 2 do SWZ);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie składane
wraz z ofertą:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 3
do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie składane
wraz z ofertą:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 3
do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy).
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII, przy
czym:
a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie
warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale V SWZ
b) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 4 ppkt 1 składa każdy z nich.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy zobowiązani są dołączyć
do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
5. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie, za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 11:30
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8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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