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Ogłoszenie nr 604599-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 

Gołotczyźnie: Usługi w zakresie realizacji dodatkowych zajęć/kursów 

zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Gołotczyźnie w ramach projektu „Rozwój kompetencji 

zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do sukcesu na rynku 

pracy  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej Tak  

Nazwa projektu lub programu 

Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do 

sukcesu na rynku pracy” nr RPMA.10.03.01-14-9198/17 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. 

Mazowieckiego na lata 2014 - 2020  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. 

Świętochowskiego w Gołotczyźnie, krajowy numer identyfikacyjny 86187700000, ul. ul. 

Ciechanowska  , 06430   Sońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 713 031, e-mail 

bratne@ci.home.pl, faks 236 713 031.  

Adres strony internetowej (URL): www.bratne.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

szkoła ponadgimnazjalna  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
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przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) Tak  

www.bratne.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia Tak  

www.bratne.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Nie  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Tak  

Inny sposób: pisemnie, osobiście  

Adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.Świętochowskiego w 

Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk - sekretariat  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie realizacji 

dodatkowych zajęć/kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie w ramach projektu „Rozwój kompetencji 

zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do sukcesu na rynku pracy  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja dodatkowych 

zajęć/kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Gołotczyźnie w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów 

ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do sukcesu na rynku pracy”. Zakres zamówienia obejmuje 

wyłonienie realizatora następujących kursów: kurs barista-barman, kurs florystyczny, kurs 

OZE-obsługa i montaż systemów, kurs kombajnisty, kurs chemizacyjny (opryskiwacza), kurs 

spawacza metodą MIG/MAG, kurs wulkanizatora, kurs operatora wózków-widłowych, kurs 

operatora koparko-ładowarki, kurs groomerski, kurs carvingu, kurs biochemii weterynaryjnej, 
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kurs hematologii weterynaryjnej, kurs korekcji racic, kurs usg układu rozrodczego zwierząt, 

kurs prawa jazdy kat. B, kurs inseminacji, warsztaty dot. zatrudnienia pracownika, warsztaty z 

komunikacji interpersonalnej, warsztaty z kreatywności i innowacyjności, indywidualne 

spotkania z doradcą edukacyjno – zawodowym, kurs instruktora prawa jazdy kat B dla 

nauczyciela, kurs operatora kombajnu zbożowego dla nauczycieli. Wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 80200000-6  

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

80400000-8 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30  

II.9) Informacje dodatkowe:  
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży 

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży 

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy 

wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia oraz 

doświadczenie zawodowe – wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  
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III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę): wykazu min. 1 osoby, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że 

dysponuje: dla Zadania nr 1 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca 

przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener 

kursu barista-barman dla Zadania nr 2 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe 

posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy 

jako trener kursu florystycznego dla Zadania nr 3 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie 

wyższe posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe 

w pracy jako trener OZE – obsługa i montaż systemów dla Zadania nr 4 min. jedną osobą 

posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca odpowiednie uprawnienia do nauki oraz min. 
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roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu kombajnisty dla Zadania nr 5 

min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca przygotowanie pedagogiczne 

oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu opryskiwacza dla 

Zadania nr 6 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca odpowiednie 

uprawnienia oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu spawacza 

metodą MIG/MAG. dla Zadania nr 7 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe 

posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy 

jako trener kursu wulkanizatora dla Zadania nr 8 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie 

wyższe posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w 

pracy jako trener kursu operatora wózków widłowych dla Zadania nr 9 min. jedną osobą 

posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca odpowiednie uprawnienia do nauki oraz min. 

roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu operatora koparko - ładowarki dla 

Zadania nr 10 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca przygotowanie 

pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu 

groomerskiego dla Zadania nr 11 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe 

posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy 

jako trener kursu carvingu dla Zadania nr 12 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie 

wyższe posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe 

w pracy jako trener kursu biotechnologii weterynaryjnej dla Zadania nr 13 min. jedną osobą 

posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne 

doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu hematologii weterynaryjnej dla Zadania 

nr 14 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca przygotowanie 

pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu korekcji 

racic u zwierząt gospodarskich dla Zadania nr 15 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie 

wyższe posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe 

w pracy jako trener kursu sporządzania usg układu rozrodczego zwierząt gospodarskich dla 

Zadania nr 16 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca odpowiednie 

uprawnienia oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu prawa 

jazdy na kat. B dla Zadania nr 17 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe 
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posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy 

jako trener kursu inseminacji dla Zadania nr 18 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie 

wyższe posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe 

w pracy jako trener na podobnym stanowisku bądź być pracodawcą na lokalnym rynku pracy 

dla Zadania nr 19 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca 

przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener 

kursu z komunikacji interpersonalnej dla Zadania nr 20 min. jedną osobą posiadającą 

wykształcenie wyższe posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne 

doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu z rozwoju kreatywności i innowacyjności 

dla Zadania nr 21 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca 

przygotowanie pedagogiczne oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako 

doradca edukacyjno - zawodowy dla Zadania nr 22 min. jedną osobą posiadającą 

wykształcenie wyższe posiadająca odpowiednie uprawnienia do nauki oraz min. roczne 

doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu na instruktora prawa jazdy kat. B dla 

Zadania nr 23 min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe posiadająca odpowiednie 

uprawnienia oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako trener kursu operatora 

kombajnu zbożowego. Pożądane: • Wykazać doświadczenie minimum 1 rok w zakresie 

prowadzonych zajęć zgodnie z zadaniem w ramach którego Wykonawca ubiega się o 

realizację Udokumentowane uprawnienia pedagogiczne. Na potwierdzenie warunku 

wykonawca dołączy do oferty kserokopię potwierdzoną z zgodność z oryginałem dyplomu 

oraz CV.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
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Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ściśle wg wzoru druku załączonego przez 

Zamawiającego: „Oferty”. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: - 

oświadczenia– załącznik nr 1 do SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie  

Informacja na temat wadium  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
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Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
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Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

CENA 60,00 

DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE 40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg 

nieograniczony) Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
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na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Strony dopuszczają zmiany umowy w przypadku: 1) terminu wykonania usługi w przypadku: 

a) wydłużenia procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu, 

b) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, c) wystąpienia siły wyższej, 2) 

wynagrodzenia i płatności w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli jest ona 

wynikiem zmiany powszechnie obowiązującej, b) zmiany kolejności wykonania części 

umowy bądź rezygnacji z jej realizacji, c) zmiany umowy o dofinansowanie projektu.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-08-22, godzina: 14:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu PLN  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
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IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

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), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, 

ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk, tel.: (23) 6713031, fax.: (23) 6713031, e-mail: 

bratne@ci.home.pl 2) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSCKR w Gołotczyźnie 

jest Aldona Ostaszewska, adres e-mail: a.ostaszewska@e-bratne.pl 3) Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie realizacji 

dodatkowych zajęć/kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie w ramach projektu „Rozwój kompetencji 

zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do sukcesu na rynku pracy” , 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.); 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 
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RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 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.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Część nr:  1 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu barista - barman 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 10 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: 1 raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 

godzina zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy 

godziną 14 a 18 lub sobota Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba 

godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 35 godzin zegarowych Wymagania dotyczące 

nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, 

wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, 

doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  
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okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  2 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu florystycznego 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 12 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: 1 raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 

godzina zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy 

godziną 14 a 18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba 

godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 48 godzin zegarowych Wymagania dotyczące 

nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, 

wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, 

doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu zajęć z OZE - obsługa i 

montaż systemów 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 16 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: 1 razy w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 

godzina zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy 

godziną 14 a 18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba 

godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 32 godziny zegarowe Wymagania dotyczące 

nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, 

wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, 

doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  4 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu kombajnisty 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 3 grupy Liczebność grup: 8 uczniów/grupa – łącznie 

24 osoby Czas prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu w 1 grupie Wymiar 

poszczególnych zajęć: 1 godzina zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych 

grupach: pomiędzy godziną 14 a 18, lub weekendy Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności 

Planowana liczba godzin w do zrealizowania do lipca 2019r. : 10 godzin/grupa – zajęcia 

teoretyczne grupowe – 24 osoby w grupie 20 godzin/grupa – zajęcia praktyczne grupowe – 8 

osób w grupie (łącznie 60 godzin) 4 godziny – indywidualne lekcje praktyczne – łącznie 96 

godzin Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania 

ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie. Preferowane: 

wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
5 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu chemizacyjnego 

(opryskiwacza) 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 12 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: 1 raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 

godzina zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy 

godziną 14 a 18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba 

godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 20 godzin Wymagania dotyczące nauczyciela 

wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie 

kierunkowe i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie 

co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  6 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu spawania metodą MIG/MAG 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 12 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: do uzgodnienia Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: do uzgodnienia Typ 

zajęć – kurs rozwijający umiejętności – przygotowujący do egzaminu Planowana liczba 

godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 24 godziny zajęć teoretycznych grupowych + 

121 godzin zajęć praktycznych grupowych – łącznie 145 godzin. UWAGA: Kurs powinien 

odbywać się na terenie ZS CKR w Gołotczyźnie Wymagania dotyczące nauczyciela 

wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie 

kierunkowe i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie 

co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  7 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu wulkanizatora 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 8 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 30 godzin UWAGA: Kurs powinien odbywać się na 

terenie ZS CKR w Gołotczyźnie Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej 

dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
8 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera/realizatora do kursu operatora wózków 

widłowych 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 2 grupy Liczebność grup: 8 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: do uzgodnienia Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: do uzgodnienia Typ 

zajęć – kurs rozwijający umiejętności – kurs przygotowujący do egzaminu zewnętrznego 

Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 47 godzin zajęć grupowych 

teoretycznych na grupę + 65 godzin zajęć grupowych praktycznych = 112 godzin/grupa = 

łącznie 224 godziny. UWAGA: Kurs powinien odbywać się na terenie ZS CKR w 

Gołotczyźnie Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie 

składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie. 

Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej dwuletnie w 

prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  
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okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
9 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera/realizatora kursu operatora koparko - 

ładowarki 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 10 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: do uzgodnienia Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności – kurs przygotowujący do egzaminu 

zewnętrznego Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 176 godzin 

Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): 

wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie. Preferowane: 

wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  



 
 

Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do sukcesu na rynku pracy” nr 
RPMA.10.03.01-14-9198/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 

 
 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  10 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu groomerskiego 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 5 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 30 godzin Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej 

dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  11 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu carvingu 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 5 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 30 godzin Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej 

dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  12 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu biochemii weterynaryjnej 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 5 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 30 godzin Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej 

dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  13 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu hematologii weterynaryjnej 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 5 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 30 godzin Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej 

dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Część nr:  14 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu z korekcji racic 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 5 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 20 godzin Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej 

dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
15 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu z usg układu rozrodczego 

zwierząt 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 5 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 20 godzin Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej 

dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
16 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera/realizatora do kursu prawa jazdy kat. 

B  
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 10 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: do uzgodnienia Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: do uzgodnienia Typ 

zajęć – kurs rozwijający umiejętności przygotowujący do egzaminy Państwowego Planowana 

liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 30 godzin/grupa – zajęcia teoretyczne + 

30 godzin indywidulnych zajęć praktycznych – zgodnie obowiązującym prawem. Wymagania 

dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie 

wyższe, wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie + wymagane uprawnienia. 

Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej dwuletnie w 

prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  17 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu inseminacji 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 1 grupa Liczebność grup: 5 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: do uzgodnienia Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 40 godzin Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie + uprawnienia. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, 

doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
18 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera do warsztatów dla uczniów dot. 

zatrudnienia u pracodawców 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 10 grup Liczebność grup: 16/17 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – warsztaty rozwijający umiejętności + przekazujące wiedzę 

Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : 400 godzin (40 godz/grupa) 

Warunek: Prowadzący powinien mieć wiedzę z zakresu rynku lokalnego (powiat 

ciechanowski) lub być pracodawcą z terenu powiatu ciechanowskiego.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  19 Nazwa:  Zatrudnienie nauczyciela/trenera zajęć z komunikacji interpersonalnej 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
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budowlane:Liczba grup zajęciowych - 10 grupa Liczebność grup: 16/17 uczniów Czas 

prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 280 godzin (28 godzin na grupę) Wymagania dotyczące 

nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, 

wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie + uprawnienia. Preferowane: wykształcenie 

pedagogiczne, doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
20 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera warsztatów rozwijających kreatywność 

i innowacyjność 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba grup zajęciowych - 10 grupa Liczebność grup: 16/17 uczniów Czas 
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prowadzenia poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina 

zegarowa Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 

18, lub soboty Typ zajęć – kurs rozwijający umiejętności Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 280 godzin (28 godzin na grupę) Wymagania dotyczące 

nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, 

wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie + uprawnienia. Preferowane: wykształcenie 

pedagogiczne, doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
21 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera/doradcy indywidulanych porad z 

zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba uczestników - 167 Liczebność grup: 1 osoba Czas prowadzenia 

poszczególnych zajęć: raz w tygodniu Wymiar poszczególnych zajęć: 1 godzina zegarowa 
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Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: pomiędzy godziną 14 a 18, lub 

soboty Typ zajęć – doradztwo edukacyjno - zawodowe Planowana liczba godzin w do 

zrealizowania do czerwca 2019r. : 334 godzin (2 godziny na osobę) Wymagania dotyczące 

nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, 

wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie + uprawnienia. Preferowane: wykształcenie 

pedagogiczne, doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
22 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu na instruktora prawa jazdy 

kat. B dla nauczyciela 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba uczestników - 1 Liczebność grup: 1 osoba Czas prowadzenia 

poszczególnych zajęć: do uzgodnienia Wymiar poszczególnych zajęć: zgodnie z kursem 

Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: do uzgodnienia Typ zajęć – 
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zdobycie umiejętności/kwalifikacji – przygotowujący do egzaminu państwowego Planowana 

liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 2019r. : zgodnie z programem kursu 

Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane (weryfikowane na etapie składania ofert): 

wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie + uprawnienia. 

Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie co najmniej dwuletnie w 

prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
23 Nazwa:  

Zatrudnienie nauczyciela/trenera do kursu na operatora kombajnu 

zbożowego dla nauczyciela 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Liczba uczestników - 3 Liczebność grup: 3 osoby Czas prowadzenia 

poszczególnych zajęć: do uzgodnienia Wymiar poszczególnych zajęć: zgodnie z kursem 

Planowany czas realizacji zajęć w poszczególnych grupach: do uzgodnienia Typ zajęć – 
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zdobycie umiejętności/kwalifikacji Planowana liczba godzin w do zrealizowania do czerwca 

2019r. : zgodnie z programem kursu Wymagania dotyczące nauczyciela wymagane 

(weryfikowane na etapie składania ofert): wykształcenie wyższe, wykształcenie kierunkowe 

i/lub doświadczenie + uprawnienia. Preferowane: wykształcenie pedagogiczne, 

doświadczenie co najmniej dwuletnie w prowadzeniu zajęć.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80200000-6, 80400000-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):Wartość bez VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

doświadczenie i kwalifikacje 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
DYREKTOR 

/-/ Wiesława Gąsiorowska 


