OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia:

Weryfikacja/recenzja i odbiór programu nauczania
do umiejętności dodatkowych dla zawodu:
mechanik motocyklowy w ramach branży
motoryzacyjnej.

Numer sprawy:

WA-ZUZP.2611.50.2020

Tryb postępowania:

usługa społeczna na podstawie art. 138o ustawy
Prawo zamówień publicznych

Wartość zamówienia:

poniżej 750 000 euro

ZATWIERDZAM
p.o. DYREKTOR
Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie
/-/
Tomasz Madej
(podpis na oryginale)

Warszawa, 29.12.2020 r.
Strona 1 z 26

I. ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
Faks: 22 345 36 09
E-mail: zzp@ore.edu.pl
2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: WA-ZUZP.2611.50.2020.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać
się na wyżej podane oznaczenie.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Postępowanie prowadzone jest w języku
polskim.
4. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści
Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający publikuje treść wyjaśnień
niezwłocznie. Zamawiający może dokonać zmiany treści Ogłoszenia
przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferty należy składać wyłącznie w formie skanu na adres e-mail:
oferty_50_2020@ore.edu.pl
6. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną na adres:
zzp@ore.edu.pl
II. DEFINICJE
1. Użyte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz załącznikach terminy mają
następujące znaczenie:
1) „Ustawa Pzp” - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
2) „Usługa społeczna” - usługa wymieniona w załączniku XIV do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej
dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z
późn. zm.).
3) „Ogłoszenie” – niniejsze ogłoszenie o zamówieniu;
4) „Wykonawca” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (również
osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, która deklaruje
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chęć osobistego udziału w wykonaniu zamówienia) lub osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
ubiegającą się o udzielenie niniejszego zamówienia.
5) „Branża” – należy przez to rozumieć grupę zawodów należących do
tej samej branży zgodnie z „Kwalifikacją zawodów szkolnictwa
branżowego” stanowiącą załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316)
III. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn.
"Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego", współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki, które ma za zadanie:
●
wypracowanie koncepcji, w tym założeń do konkursów oraz standardów
umożliwiających wykonanie 800 e-zasobów do kształcenia
zawodowego przez Wykonawców wyłonionych w ramach projektów
konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
●
nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach tych projektów ezasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj
odbiór 174 programów nauczania do umiejętności dodatkowych.
W wyniku projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00IP.02-00-004/19
pn. Opracowanie
programów
nauczania
do
umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowane zostaną
dodatkowe umiejętności1 zawodowe w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego, dla których określone zostaną efekty kształcenia i
kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z programami ich nauczania.
W pierwszej edycji konkursu pn. Opracowanie programów nauczania do
umiejętności dodatkowych dla zawodów wzięto pod uwagę branże o
szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, tj: budowlaną,
elektroniczno-mechatroniczną,
górniczo-wiertniczą,
mechaniczną,
mechaniki
precyzyjnej,
motoryzacyjną,
spedycyjno-logistyczna,

1

Dodatkowe umiejętności zawodowe – należy rozumieć jako umiejętności wykraczające poza podstawę
programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, których nabycie przez uczniów w trakcie nauki w
szkole lub słuchaczy kursów umiejętności zawodowych zwiększa ich szanse na przyszłe zatrudnienie w danym
zawodzie, zawierające zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów
kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych
umiejętności.
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teleinformatyczną, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu
lotniczego.
W celu odbioru programów nauczania do umiejętności dodatkowych
Zamawiający powoła ekspertów ds. kształcenia zawodowego,
reprezentujących branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa zawodowego
(zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U z 2019 r. poz.316).
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie dotyczy naboru
ekspertów ds. kształcenia zawodowego do weryfikacji i odbioru programu
nauczania do umiejętności dodatkowych dla
zawodu: mechanik
motocyklowy w ramach branży motoryzacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1
do Ogłoszenia.
Ogłoszenie o naborze ekspertów ds. kształcenia zawodowego skierowane jest
do następujących Wykonawców:
nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu lub
instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych lub
pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu lub
pracodawców, których działalność gospodarcza jest związana z
zawodem, do którego składana jest oferta.
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zostaną odrzucone oferty
Wykonawców, którzy w projektach realizowanych w ramach konkursu
nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19
pn. Opracowanie
programów
nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów są zaangażowani
jako beneficjent/przedstawiciel beneficjenta2 lub kadra projektu konkursowego
lub są autorami / współautorami przykładowych programów nauczania do
umiejętności dodatkowych opracowanych przez beneficjentów projektów
konkursowych lub są niezależnymi specjalistami recenzującymi przykładowe
programy
nauczania
wyłonionymi
przez
beneficjentów
projektów
konkursowych, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana
jest oferta.
a.
b.
c.
d.
e.

2. Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem:
1) nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
2

Ilekroć w dokumentacji mowa jest o przedstawicielu beneficjenta należy przez to rozumieć osobę
uprawnioną do reprezentacji beneficjenta, w szczególności: wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej,
komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, członka organu zarządzającego
osoby prawnej, prokurenta lub pełnomocnika
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2) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp;
3) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
5) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
6) nie przewiduje aukcji elektronicznej;
7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
8) nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem zasad równego
traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności.
4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział IV);
2) wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w dalszej Części ogłoszenia (Rozdział VII);
3) prawidłowego obliczenia ceny z uwzględnieniem wymagań
Zamawiającego (Rozdział VI);
4) przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
5. W zakresie nieuregulowanym w treści niniejszego Ogłoszenia zastosowanie
mają przepisy ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Weryfikacja/recenzja i odbiór programów
nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: mechanik
motocyklowy w ramach branży motoryzacyjnej, zgodnie z zał. nr 1 do
Ogłoszenia.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zadania
zobowiązany jest w szczególności do:
1) analizy opublikowanej podstawy programowej na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w
sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego(Dz.U. z 2019 r., poz.
991),
2) weryfikacji/recenzji wersji wstępnej programu nauczania do
umiejętności dodatkowych przygotowanej zgodnie z arkuszem
weryfikacji
programów nauczania do dodatkowych umiejętności
zawodowych opracowanym na podstawie ramowych kryteriów
(załącznik nr 2) oraz wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.
Ekspert ds. kształcenia zawodowego dokona weryfikacji/recenzji
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3)

4)

5)

6)

opracowanego programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla
zawodu mechanik motocyklowy i przekaże swoje uwagi/opinie do I
wersji materiałów w terminie 3 dni od momentu przekazania przez ORE
do eksperta weryfikującego.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoich uwag/opinii
Ekspertowi projektu - w wersji elektronicznej na adres e-mail w formie
i w terminach wskazanych w harmonogramie.
weryfikacji/recenzji wraz z rekomendacją dotyczącą odbioru
ostatecznej wersji programu nauczania do umiejętności dodatkowych
przygotowanej zgodnie z arkuszem weryfikacji programów nauczania
do dodatkowych umiejętności zawodowych opracowanym na
podstawie ramowych kryteriów (załącznik nr 2) oraz wytycznymi
przekazanymi przez Zamawiającego w terminie wynikającym z
obowiązującego harmonogramu. Ekspert ds. kształcenia zawodowego
przeprowadzi weryfikację drugiej wersji programu. Jeżeli zostaną
zgłoszone uwagi do drugiej wersji programu to Ekspert ds. kształcenia
zawodowego przeprowadzi trzecią, ostatnią weryfikację programu w
terminie 1 dnia od momentu przekazania przez ORE do eksperta
weryfikującego. Efektem tego zadania jest pozytywna ocena i
akceptacja na jej podstawie ostatecznej wersji programu albo
negatywna ocena i brak akceptacji. Wykonawca zobowiązuje się do
przekazania swoich uwag/opinii Ekspertowi projektu - w wersji
elektronicznej na adres e-mail w formie i w terminach wskazanych w
harmonogramie.
współpracy z zespołem projektu pn „Tworzenie e-zasobów do
kształcenia zawodowego” i utrzymywania bieżącego kontaktu oraz
pracy on-line na platformach wskazanych przez Zamawiającego, w tym
m.in. platforma https://moodle.ore.edu.pl/ oraz z wykorzystaniem
innych środków komunikacji., np. mailowo, telefonicznie.
obowiązkowego udziału w spotkaniu stacjonarnym w siedzibie
Zamawiającego lub Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku lub
innym wskazanym przez niego miejscu na terenie m. st. Warszawy. O
terminie spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany formy spotkania ze stacjonarnej na zdalną. Koszty związane z
uczestnictwem w spotkaniu, w szczególności koszty dojazdu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją
projektową oraz materiałami do pracy, które Zamawiający będzie
przekazywał przez cały okres trwania umowy. Szczegółowe wytyczne
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3.
4.
5.
6.

w zakresie weryfikacji i odbioru programów nauczania do umiejętności
dodatkowych przekazane zostaną Wykonawcy podczas spotkania
zorganizowanego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
Ogłoszenia.
Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części:
- mechanik motocyklista – liczba szacownych programów – 1.
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających
wykształcenie i doświadczenie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
Zadanie 1 – Wykonawca w ramach realizacji zadania 1 zobowiązany jest
do weryfikacji/recenzji wersji wstępnej programu nauczania do umiejętności
dodatkowych przygotowanej zgodnie z arkuszem weryfikacji programu
nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych opracowanym na
podstawie ramowych kryteriów (załącznik nr 2 do OPZ) oraz wytycznymi
przekazanymi przez Zamawiającego.
Zadanie 2 - Wykonawca w ramach realizacji zadania 2 zobowiązany jest
do weryfikacji/recenzji wraz z rekomendacją dotyczącą odbioru ostatecznej
wersji programu nauczania do umiejętności przygotowanej zgodnie z
arkuszem weryfikacji programu nauczania do dodatkowych umiejętności
zawodowych opracowanym na podstawie ramowych kryteriów (załącznik nr
2 do OPZ) oraz wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego w terminie
wynikającym z obowiązującego harmonogramu.
Zadania te realizowane będą na platformach wskazanych przez
Zamawiającego, w tym m.in. platforma https://moodle.ore.edu.pl/ oraz z
wykorzystaniem innych środków komunikacji np. mailowo, telefonicznie.
Zamawiający zorganizuje spotkanie, które odbędzie się w formie
stacjonarnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
spotkania w formie zdalnej. Celem spotkania jest zapoznanie Wykonawcy
z zadaniami wynikającymi z przedmiotu zamówienia oraz zasadami
współpracy i pracy (arkusz oceny, wytyczne).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
Ogłoszenia.

7. Pozostałe wymagania związane z realizacją zamówienia oraz informacje
niezbędne do sporządzenia oferty zawiera „Opis przedmiotu zamówienia”,
który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Strona 7 z 26

8. Realizacja zamówienia będzie odbywała się na warunkach określonych we
wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio - załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
9. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z
harmonogramem, nie dłużej niż do dnia 2021.03.31.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie realizacji
przedmiotu umowy w zakresie przesunięcia w czasie lub przedłużenia
poszczególnych zaplanowanych weryfikacji i odbioru programów z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, w szczególności spowodowanej
przedłużającym się czasem trwania procedury przetargowej, lub z innych
uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego m.in.
modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana umowy z
powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod
warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o
konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej
zmiany. O zmianie terminu spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę
7 dni przez terminem spotkania.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę na platformach
wskazanych przez Zamawiającego, w tym m.in. https://moodle.ore.edu.pl
oraz z wykorzystaniem innych środków komunikacji, np. mailowo,
telefonicznie a także na jednodniowym spotkaniu stacjonarnym w siedzibie
Zamawiającego lub Centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku lub innym
wskazanym przez niego miejscu na terenie m.st. Warszawy. O terminie
spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy
spotkania ze stacjonarnej na zdalną.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym ceny
za realizację całego zakresu zamówienia. Zamawiający wymaga
dodatkowo podanie ceny za wykonanie każdego z zadań.
UWAGA!
Strona 8 z 26

2.

3.

4.

5.
6.

W ust. 6 wskazano dopuszczalne limity kosztów za wykonanie
poszczególnych zadań, które muszą być uwzględnione przez Wykonawcę
pod rygorem odrzucenia oferty.
Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty, jakie mogą powstać
w związku z realizacją zamówienia, w tym podatek od towarów i usług
(VAT), w szczególności obejmujące udział wykazanego eksperta.
W przypadku udziału osób fizycznych, cena oferty musi zawierać
obligatoryjne obciążenia z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy po stronie
pracownika i pracodawcy. Zamawiający zaleca skorzystanie z
ogólnodostępnych kalkulatorów wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło w celu
ustalenia wysokości obowiązkowych odtrąceń dokonywanych przez
Zamawiającego.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowymi, tj.: ułamek
kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, ułamek kończący się
cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę – bez proponowania rozwiązań
wariantowych.
Zamawiający określa następujące maksymalne limity kosztów na
poszczególne zadania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
Zadanie 1 - weryfikacja/recenzja wersji wstępnej programu nauczania do
umiejętności dodatkowych (umowa o dzieło) - 1500 zł brutto.
Zadanie 2 – weryfikacja/recenzja wraz z rekomendacją dotyczącą odbioru
ostatecznej wersji programu nauczania do umiejętności dodatkowych
(umowa o dzieło) - 900 zł brutto.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający może udzielić zamówienia wyłącznie Wykonawcy, który
wykaże, iż dysponuje 1 (jedną) osobą skierowaną do realizacji zamówienia
publicznego, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usług oraz
spełnia poniższe wymagania:
1) Wykształcenie:
a) i c) - w przypadku nauczyciela: wykształcenie wyższe lub
studia podyplomowe realizowane na kierunku związanym z zawodem
(zawartym w tej samej dziedzinie i dyscyplinie kształcenia), do którego
składana jest oferta.
(w przypadku gdy wykazane wykształcenie wyższe nie jest związane z
zawodem (zawartym w tej samej dziedzinie i dyscyplinie kształcenia),
do którego składana jest oferta, należy również wykazać studia
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podyplomowe na kierunku związanym z zawodem (zawartym w tej
samej dziedzinie i dyscyplinie kształcenia), do którego składana jest
oferta.)
(Proszę podać: nazwę uczelni, kierunek/specjalność, rok ukończenia)

b) - w przypadku instruktora praktycznej nauki zawodu: co
najmniej średnie wykształcenie oraz wykształcenie w zawodzie, do
którego składana jest oferta.
(Proszę podać: w przypadku wykształcenia średniego - nazwę szkoły, zawód, rok
ukończenia, w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku związanym z
zawodem (zawartym w tej samej dziedzinie i dyscyplinie kształcenia), do którego
składana jest oferta - nazwę uczelni, kierunek/specjalność, rok ukończenia)

d) i e) - w przypadku pracodawcy: co najmniej średnie
wykształcenie oraz wykształcenie w zawodzie, do którego składana jest
oferta
(Proszę podać: w przypadku wykształcenia średniego - nazwę szkoły, zawód, rok
ukończenia, w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku związanym z
zawodem (zawartym w tej samej dziedzinie i dyscyplinie kształcenia), do którego
składana jest oferta - nazwę uczelni, kierunek/specjalność, rok ukończenia).

2) Doświadczenie zawodowe:
a) i c) - w przypadku nauczyciela: co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe (w latach 2015-2020) w realizacji nauki
zawodu, w zawodzie, w ramach którego składana jest oferta.
(Proszę podać: nazwę szkoły lub placówki, nazwę nauczanego zawodu, w ramach
zawodu do którego składana jest oferta, okres nauczania: od-do miesiąc, rok (w latach
2015 – 2020)

b) - w przypadku instruktora praktycznej nauki zawodu: co
najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (w latach 2015-2020) w
pracy instruktora praktycznej nauki zawodu w zawodzie, w ramach
którego składana jest oferta.
(Proszę podać nazwę zakładu pracy, w którym realizowana jest praktyczna nauka
zawodu, nazwę szkoły/placówki, która deleguje uczniów na praktyczną naukę, okres
wykonywania pracy instruktora praktycznej nauki zawodu (w latach 2015 - 2020),
zawód w jakim prowadzi praktyczną naukę zawodu,)

d) - w przypadku pracodawcy3, u którego realizowana jest
praktyczna nauka zawodu: co najmniej 3-letnie doświadczenie (w
latach 2015-2020) w prowadzeniu zakładu pracy prowadzącego
działalność związaną z zawodem, w ramach którego składana jest
oferta.
(Proszę podać: nazwę zakładu pracy wraz z PKD zgodnym z zawodem, w ramach
którego składana jest oferta, okres prowadzenia zakładu pracy w układzie od-do

3

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają
one pracowników (art. 3 k.p.). Za pracodawcę, który nie jest osobą fizyczną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.
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miesiąc, rok, oraz nazwę szkoły/placówki, która realizuje praktyczną naukę zawodu u
pracodawcy oraz zawód, w ramach którego realizowana jest praktyczna nauka
zawodu zgodnie z zawodem, do którego składana jest oferta)

e) - w przypadku pracodawcy4: co najmniej 3-letnie
doświadczenie (w latach 2015-2020) w prowadzeniu zakładu pracy
prowadzącego działalność związaną z zawodem, w ramach którego
składana jest oferta.
(Proszę podać: nazwę zakładu pracy wraz z PKD zgodnym z zawodem, w ramach
którego składana jest oferta, okres prowadzenia zakładu pracy w układzie od-do
miesiąc, rok).

3) znajomość rynku pracy wskazanej osoby w zakresie zawodu, dla
którego składana jest oferta,
4) brak zaangażowania wskazanej osoby w projektach realizowanych
w
ramach
konkursu
nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19
pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności
dodatkowych dla zawodów jako beneficjent/przedstawiciel
beneficjenta lub kadra projektu konkursowego lub jako autorzy
przykładowych programów nauczania do umiejętności dodatkowych
opracowanych przez beneficjentów projektów konkursowych lub
jako niezależni specjaliści recenzujący przykładowe programy
nauczania
wyłonionymi
przez
beneficjentów
projektów
konkursowych, w ramach branży, do której należy zawód, do którego
składana jest oferta.
UWAGA!
1. Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających
wykształcenie i doświadczenie.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu na podstawie Załącznika nr 5 do Ogłoszenia
metodą spełnia/nie spełnia.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta winna być sporządzona w
języku polskim, pismem czytelnym, na egzemplarzu zgodnym z treścią
formularza przekazanego jako załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

4

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają
one pracowników (art. 3 k.p.). Za pracodawcę, który nie jest osobą fizyczną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.
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2. Ofertę stanowią następujące dokumenty:
Lp Nazwa dokumentu
1

2

wypełniony Formularz ofertowy – wzór
określony został w Załączniku nr 3 do
Ogłoszenia;
UWAGA!
Dokument
nie
może
zostać
uzupełniony/zmieniony po terminie składania
ofert. Zamawiający zaleca szczególną
ostrożność przy jego wypełnianiu i składaniu.

Forma

Obowiązek
złożenia
Dotyczy
każdego
Wykonawcy

Dokument
należy
przedstawić w
formie skanu.
Zamawiający
zastrzega sobie
prawo do
zwrócenia się
do Wykonawcy
o
przedstawienie
dokumentu w
formie
oryginału.
Przed
zawarciem
umowy w
sprawie
udzielenia
zamówienia
Wykonawca, na
wezwanie
Zamawiającego,
zobowiązany
jest przedłożyć
oryginał
dokumentu.
Oświadczenie o spełnieniu warunków Dokument
Dotyczy
udziału w postępowaniu, zgodnie z należy
każdego
przedstawić
w
Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia;
Wykonawcy
formie skanu.
Zamawiający
UWAGA!
zastrzega sobie
Dokument może zostać uzupełniony po prawo do
terminie składania ofert.
zwrócenia się
do Wykonawcy
o
przedstawienie
dokumentu w
formie
oryginału.
Przed
zawarciem
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umowy w
sprawie
udzielenia
zamówienia
Wykonawca, na
wezwanie
Zamawiającego,
zobowiązany
jest przedłożyć
oryginał
dokumentu
3

Wykaz
osób
skierowanych
przez
wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego – zgodnie z Załącznikiem nr. 5,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA!
Dokument może zostać uzupełniony po
terminie składania ofert

4

karta do oceny punktowej doświadczenia
ekspertów, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do
Ogłoszenia.
UWAGA!
Dokument nie może zostać uzupełniony /
zmieniony po terminie składania ofert.

Dokument
należy
przedstawić w
formie skanu.
Zamawiający
zastrzega sobie
prawo do
zwrócenia się
do Wykonawcy
o
przedstawienie
dokumentu w
formie
oryginału.
Przed
zawarciem
umowy w
sprawie
udzielenia
zamówienia
Wykonawca, na
wezwanie
Zamawiającego,
zobowiązany
jest przedłożyć
oryginał
dokumentu.
Dokument
należy
przedstawić w
formie skanu.
Zamawiający
zastrzega sobie
prawo do

Dotyczy
każdego
Wykonawcy

Dotyczy
każdego
Wykonawcy
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5

Zamawiający zaleca szczególną ostrożność zwrócenia się
do Wykonawcy
przy jego wypełnianiu i składaniu.
o
przedstawienie
dokumentu w
formie
oryginału.
Przed
zawarciem
umowy w
sprawie
udzielenia
zamówienia
Wykonawca, na
wezwanie
Zamawiającego,
zobowiązany
jest przedłożyć
oryginał
dokumentu.
pełnomocnictwo - jeżeli uprawnienia do jeżeli
reprezentacji osób podpisujących ofertę nie uprawnienia do
wynikają z odpisu z właściwego rejestru lub reprezentacji
osób
z
centralnej
ewidencji
i
informacji
podpisujących
o działalności gospodarczej.
ofertę nie

Dotyczy
wyłącznie
Wykonawcy,
w
imieniu
którego
występuje
wynikają z
UWAGA!
pełnomocnik.
odpisu z
Dokument może zostać złożony lub właściwego
Wykonawcy
rejestru
lub
z
uzupełniony po terminie składania ofert
ubiegający się
centralnej
wspólnie
o
ewidencji i
udzielenie
informacji o
zamówienia
działalności
zobowiązani są,
gospodarczej,
do oferty należy do załączenia do
załączyć, np.
oferty
pełnomocnictwo dokumentu
w formie skanu. ustanawiająceg
Pełnomocnictwo
o pełnomocnika
winno być
Wykonawców
złożone w
występujących
formie skanu.
Przed
wspólnie
do
zawarciem
reprezentowani
umowy w
a
ich
w
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sprawie
udzielenia
zamówienia
Wykonawca, na
wezwanie
Zamawiającego,
zobowiązany
jest przedłożyć
oryginał
dokumentu lub
kopię
poświadczoną
notarialnie.

postępowaniu o
udzielenie
zamówienia albo
reprezentowani
a
w
postępowaniu
i zawarciu
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego.

3. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były
ponumerowane.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana w miejscach do tego
wskazanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy tj.
1) osobę fizyczną, która we własnym imieniu składa ofertę w
postępowaniu lub ustanowionego pełnomocnika;
2) osobę/-y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy lub ustanowionego
pełnomocnika;
5. Wszelkie miejsca w złożonej ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany,
powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
6. Zamawiający udostępnia edytowalne wersje załączników do Ogłoszenia w
celu ich wypełnienia przez Wykonawcę. W przypadku ewentualnej
rozbieżności pomiędzy treścią załączników i ogłoszenia, wiążąca dla
Wykonawców będzie treść Ogłoszenia. Dokumenty wchodzące w skład
oferty mogą być przedstawiane w formie skanu. Formularz oferty i
Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki
do niniejszego Ogłoszenia powinny być złożone w formie skanu.
7. Zamawiający wymaga zastosowania formatów plików, które można
otworzyć za pomocą powszechnie dostępnych i darmowych aplikacji.
Zamawiający dopuszcza złożenia skanu każdego z dokumentów odrębnie.
8. Ofertę (w formie skanu) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail:
oferty_50_2020@ore.edu.pl
wpisując w tytule wiadomości:
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WA-ZUZP.2611.50.2020 – Oferta
9. Zaleca się zastosowanie opcji śledzenia wiadomości.
10. Oferty złożone na inny adres e-mail niż podany w ust.8 nie zostaną
uwzględnione przez Zamawiającego.
IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT
ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

14.01.2021 r. do godz. godz. 9:00
UWAGA: Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę zarejestrowania
wiadomości e-mail zawierającej ofertę na serwerze poczty przychodzącej
Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert niezwłocznie po upływie terminu
określonego w ust.1. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia
ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej informację z otwarcia ofert
zawierającą:
1. Wysokość kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
2. nazwy firm (imiona i nazwiska) Wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie;
3. ceny.
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny
do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. INFORMACJA O SPOSOBIE BADANIA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty i dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
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1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń i dokumentów wskazanych w
Rozdziale VIII ust. 2 Ogłoszenia lub oświadczenia te i dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości (Zgodnie z tabelą z Rozdziału VIII), Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) gdy jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
2) która zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) Wykonawcy który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 2 pkt 3)
niniejszego rozdziału;
4) złożoną przez Wykonawcę, który przekroczył maksymalne limity
kosztów na poszczególne zadania określone w Rozdziale VI pkt. 6
Ogłoszenia,
5) złożoną przez Wykonawcę, który nie potwierdził spełnienia warunków
udziału w postępowaniu,
6) Wykonawcy, który w projektach realizowanych w ramach konkursu
nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pn. Opracowanie programów
nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów jest
zaangażowany jako beneficjent/przedstawiciel beneficjenta lub kadra
projektu konkursowego lub jest autorem/współautorem przykładowych
programów nauczania do umiejętności dodatkowych opracowanych
przez beneficjentów projektów konkursowych lub są niezależnymi
specjalistami recenzującymi przykładowe programy nauczania
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wyłonionymi przez beneficjentów projektów konkursowych, w ramach
branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym Ogłoszeniu,
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym
postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabelach poniżej.
3. Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert:
Lp.
1.
2.

Nazwa kryterium
Cena brutto (C)
Dodatkowe doświadczenie zawodowe Eksperta (D)

Waga
20%
80%

3.1. Kryterium Cena brutto (C) będzie oceniane na podstawie podanej
przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia, tj. łącznej
ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniach 1-2, zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Ocena punktowa w
ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem
Cn
C= -------- x 20
Cb
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie za podaną cenę brutto
Cn – najniższa cena brutto wśród ocenianych ofert
Cb – cena brutto ocenianej oferty podana przez danego oferenta
3.2. Kryterium Dodatkowe doświadczenie zawodowe Eksperta (D)
będzie oceniane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie
pożądanego doświadczenia zawodowego. Zamawiający dokona oceny
ofert w ramach kryterium na podstawie karty oceny ofert, której wzór
stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia oraz na podstawie treści wykazu osób
(załącznik nr 5 ). Liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów będzie
Strona 18 z 26

stanowiła suma punktów uzyskanych
podkryteriów określonych poniżej:

przez

eksperta

w

ramach

Liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów będzie stanowiła suma
punktów uzyskanych przez eksperta w ramach podkryteriów określonych
poniżej:
𝐷=

∑𝑛𝑖=1 𝐷𝑖
× 80
29

D – Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Dodatkowe doświadczenie
zawodowe Eksperta”
Di – Liczba punktów uzyskanych w danym podkryterium
n – Liczba podkryteriów
Zamawiający ustanawia następujące podkryteria:
D1. Doświadczenie w pracy zawodowej w zawodzie, w ramach którego
składana jest oferta (od 01.01.2017 r.)
(Proszę podać: nazwę zakładu pracy, wykonywany zawód, okres wykonywania pracy w
układzie od-do miesiąc-rok oraz liczba miesięcy)

brak doświadczenia - 0 pkt;
doświadczenie w okresie do 2 lat (do 24 miesięcy) - 5 pkt.,
doświadczenie w okresie ponad 2 lata (ponad 24 miesiące) - 10 pkt.
maksymalnie 10 pkt.
D2. Doświadczenie we współpracy z przedstawicielami rynku
pracy/Doświadczenie we współpracy ze szkołami, placówkami
edukacyjnymi (od 01.01.2017 r.).
Przez współpracę należy rozumieć:
a) i c) - nauczyciel realizujący praktyczną naukę zawodu/nauczyciel
teoretycznych przedmiotów zawodowych - udział w wizytach studyjnych u
pracodawców, udział w stażach zawodowych, udział w szkoleniach u
pracodawców
(Proszę podać: typ współpracy (udział w wizycie studyjnej, stażu, szkoleniu), partnera
(nazwę i adres pracodawcy), rok)

b) - instruktor praktycznej nauki zawodu oraz d) i e) pracodawca - udział w
organizowaniu zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży dla
nauczycieli, staży dla uczniów, wizyt studyjnych dla uczniów, wizyt
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studyjnych dla
patronackich

nauczycieli,

doposażenie

pracowni,

tworzenie

klas

(Proszę podać: typ współpracy, partnera (nazwę i adres szkoły, placówki), rok)

brak przykładów - 0 pkt;
1 przykład - 1 pkt,
2 przykłady - 2 pkt,
3 przykłady - 4 pkt,
4 przykłady - 6 pkt,
5 i więcej – 10 pkt.
maksymalnie 10 pkt.
D3. Doświadczenie w okresie 3 lat jako recenzent programów
nauczania zawodu (od 01.01.2017 r).
(Proszę podać: tytuł recenzowanego programu nauczania zawodu, nazwę instytucji –
odbiorcy recenzowanego programu nauczania, rok)

brak przykładu – 0 pkt.,
co najmniej 1 przykład – 1 pkt
(dodatkowo za recenzję programu nauczania zgodnego z Podstawą
programową wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w
zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności
zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;
Dz.U. 2019 poz. 991; w zawodzie, do którego składana jest oferta - 1 pkt)
maksymalnie 2 pkt.
D4. Doświadczenie w okresie 3 lat jako recenzent podstaw
programowych kształcenia w zawodach (od 01.01.2017 r).
(Proszę podać: tytuł recenzowanej podstawy programowej kształcenia w zawodzie, rok)

brak przykładu – 0 pkt.,
co najmniej 1 przykład – 1 pkt.
(dodatkowo za recenzję podstawy programowej wprowadzonej
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w
sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego; Dz.U. 2019 poz. 991 w
zawodzie, do którego składana jest oferta - 1 pkt)
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maksymalnie 2 pkt.
D5. Doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat jako autor/współautor
programów nauczania zawodu (od 01.01.2017 r).
(Proszę podać: tytuł programu nauczania zawodu, nazwę instytucji – odbiorcy programu
nauczania, rok)

brak przykładu – 0 pkt.,
co najmniej 1 przykłady – 1 pkt.
(dodatkowo za autorstwo/współautorstwo programu nauczania zawodu, do
którego składana jest oferta, zgodnego z Podstawą programową
wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w
zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego; Dz.U. 2019 poz.
991 w zawodzie, do którego składana jest oferta. - 1 pkt)
maksymalnie 2 pkt.
D6. Doświadczenie jako autor/współautor w okresie ostatnich 3 lat
podstaw programowych kształcenia w zawodach (od 01.01.2017 r).
(Proszę podać: tytuł podstawy programowej kształcenia w zawodzie, rok)

brak przykładu – 0 pkt.,
co najmniej 1 przykład – 1 pkt.
(dodatkowo za autorstwo/współautorstwo podstawy programowej
wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w
zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego; Dz.U. 2019 poz.
991 w zawodzie, do którego składana jest oferta - 1pkt)
maksymalnie 2 pkt.
D7.
Doświadczenie
w
pracy
na
platformie
MOODLE
(Proszę wybrać opcję poprzez wstawienie znaku X we właściwe miejsce)
NIE
□
TAK □
brak doświadczenia – 0 punktów,
posiadanie doświadczenia - 1 punkt
maksymalnie 1 pkt
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Uwaga!
Brak złożenia dokumentu wraz z ofertą skutkował będzie brakiem
możliwości przyznania dodatkowych punktów w kryterium: Dodatkowe
doświadczenie zawodowe eksperta.
Wykonawca zobowiązany jest do podania informacji w sposób wyczerpujący
wymagania Zamawiającego. Dokument w całości lub w części nie podlega
uzupełnieniu. Brak odpowiednio precyzyjnych informacji skutkować będzie
brakiem możliwości przyznania punktów w poszczególnych podkryteriach.
4. Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą uzyskanych punktów.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym
kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna
liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na tożsamy bilans
punktowy dwóch lub więcej ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
9. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
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4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
5) zostały złożone oferty dodatkowe prezentujące ten sam bilans
punktów uzyskanych w ramach kryterium cena.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania,
jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia nie zostały mu przyznane.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane przez Zamawiającego za
oferty najkorzystniejsze, zostaną zawarte umowy o treści zgodnej ze wzorem
umowy oraz ofertami złożonymi przez Wykonawców.
2. Treść wzoru umowy, w tym wszystkie istotne postanowienia dla Stron
przedstawia załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, oryginał
oferty złożonej w postępowaniu pod rygorem wstrzymania czynności
prowadzących do zawarcia umowy. Uchylanie się od obowiązku złożenia
oryginału lub złożenie dokumentu, którego treść różni się od uprzednio
złożonego skanu oferty będzie równoznaczne z niemożliwością zawarcia
umowy z winy wykonawcy.
4. Strony
dopuszczają
możliwość
dokonywania
wszelkich
zmian
dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w
Ogłoszeniu, a także zmian, których zakres, charakter i warunki
wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie
drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem)
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powodujących konieczność zmian w umowie. Warunkiem wprowadzenia
zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli jest wymagane),
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 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 minister właściwy do
spraw funduszy i polityki regionalnej , pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z
Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres emailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub
pisemnie
przekazując
korespondencję na adres siedziby Administratora.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie
przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr WA-ZUZP.2611.50.2020
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 96 ust.
3 ustawy Pzp;
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- 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 ustawą
Pzp 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.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp 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
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lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załączniki do Ogłoszenia stanowią:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia, (wraz z Zał. nr
1 do OPZ - Ramowe kryteria oceny programów nauczania dla dodatkowych
umiejętności zawodowych);
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór umowy
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Oświadczenie wykonawcy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego;
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Karta do oceny punktowej doświadczenia
ekspertów.
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