Ogłoszenie nr 562934-N-2018 z dnia 2018-05-23 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Sieradzu: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”
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
„Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” realizowanego w ramach projektu pn.
„Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lat” 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
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 Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Sieradzu, krajowy numer identyfikacyjny 65934800000, ul. ul.
Zamkowa 15 , 98200 Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 271 536, email zsznr2sieradz@poczta.onet.pl, faks 438 224 040.
Adres strony internetowej (URL): www.zamkowa15.edu.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: Jednostki organizacyjne administracji
samorządowej
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 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)
Nie
www.zamkowa15.edu.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Nie

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:
Nie
Inny sposób:
Adres:

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)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i
przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”
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: Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ - usługa w zakresie organizacji i
przeprowadzenia kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w tym: Część 1. Dietetyka - kurs
podstawowy dla uczniów Część 2. Kurs - Barista i stopnia dla uczniów Część 3.
Kurs księgowość w małej firmie dla uczniów Część 4. Kadry i płace - kurs
podstawowy dla uczniów Część 5. Kurs - Obsługa kas fiskalnych dlauczniów Część
6. Nowoczesne techniki sprzedaży - szkolenie dla uczniów Część 7. Kurs -

Projektowanie graficzne dla uczniów Część 8. Warsztaty plastyczne dla uczniów
Część 9. Szkolenie z zakresu fryzjerstwa dla uczniów Część 10. Kurs podstaw
kosmetyki i wizażu dla uczniów Część 11. Kurs - Operator wózków jezdniowych
podnośnikowych- rozszerzony dla uczniów Część 12. Prawo jazdy kat. B dla
uczniów Część 13. Kurs - ECDL Advanced dla uczniów Część 14. Kurs dietetyki
dla nauczycieli Część 15. Kurs profesjonalnego baristy dla nauczycieli Część 16.
Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców dla nauczycieli Część 17. Kurs z
zakresu HACCP dla nauczycieli Część 18. Kurs sushi dla nauczycieli Część 19.
Kurs grafiki artystycznej dla nauczycieli Część 20. Kurs - Access dla
zaawansowanych dla nauczycieli Część 21. Szkolenie - Przydłużanie włosów dla
nauczycieli Część 22. Szkolenie - Fryzura bob dla nauczycieli Część 23. Szkolenie Koloryzacja ombre i sombre dla nauczycieli Część 24. Szkolenie - Techniki
stylizacji damskich i męskich dla nauczycieli Część 25. Szkolenie - Techniki
strzyżeń damskich i koloryzacji dla nauczycieli
II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9
80530000-8

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: 2019-07-15
II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do RIS
(w zakresie wszystkich części).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do
realizacji zamówienia publicznego, osoby odpowiedzialne za świadczenie usług
szkolenia posiadające doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń w części
od 1 do 25 tj. trenera, który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to
w okresie prowadzenia działalności),przeprowadził minimum 3 szkolenia lub kursy
z zakresu określonego w częściach od 1do 25.
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:
Informacje dodatkowe:
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 Tak 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 przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. 2) wpisu do RIS
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:
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)

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
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:
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) Nie
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:
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
kwalifikacje ternerów 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:
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, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w
następujących przypadkach: 1) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek
podatku, uPzp, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. 2015 r. poz. 1893 ze zm.), ustawy z dnia6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r. 1649 z późn. zm.), ustawa z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji
wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, 2) jeżeli wynikną
rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) jeżeli nastąpi zmianastawki
podatku od towarów i usług, 4) jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 144 ust.
1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp
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: 2018-06-07, godzina: 10:00,
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
>
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dietetyka - kurs podstawowy dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego Dietetyka - w wymiarze
56 godzin dla 24 uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Kurs - Barista i stopnia dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu Barista i stopnia w wymiarze 24 godzin

dla 24 uczniów. Kurs baristyczny pozwala na zgłębienie wiedzy o kawie jako
naparze, gatunkach ziaren. Teoria pozwala zrozumieć, dlaczego kawa ma taki
intensywny smak oraz aromatyczny zapach.. Podczas zajęć praktycznych
uczestnicy mają możliwość poznania wielu rodzajów kaw, uczą się ich
przyrządzania do perfekcji. Latte Art to sztuka tworzenia rysunków i wzorów z
mleka na powierzchni kawy espresso.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Kurs księgowość w małej firmie dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu księgowość w małej firmie w

wymiarze 24 godzin dla 10 uczniów. Umiejętności które uczeń powinien nabyć po
kursie: uczestnik umie zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące
prowadzenia księgowości małych i średnich przedsiębiorstw stosownie do potrzeb i
zadań danej firmy, prowadzić dokumentację księgową i prawidłowo ją
kwalifikować oraz ewidencjonować - stosownie do metod realizowanych w danej
firmie, rozliczać przedsiębiorcę z otoczeniem, gromadzić i przechowywać dowody
księgowe oraz pozostałą dokumentację finansowo-księgową stanowiącą podstawę
ewidencji i rozliczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Kadry i płace - kurs podstawowy dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego Kadry i płace w
wymiarze 24 godzin dla10 uczniów. Celem kursu jest przygotowanie
początkujących i potencjalnych chętnych do pracy w działach płacowych oraz
praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów zagadnień
płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS i podatków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Kurs - Obsługa kas fiskalnych dlauczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu- Obsługa kas fiskalnych w wymiarze

16 godzin dla 10 uczniów. Umiejętności, które uczeń powinien nabyć po kursie:
uczestnicy mają informacje na temat podstawowych zagadnień prawnych (m.in.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych), potrafią rozróżnić
rodzaje urządzeń fiskalnych: w małych placówkach handlowo-usługowych, w
średnich i dużych sklepach, potrafią prowadzić sprzedaż na kodach towarowych
oraz sprzedaż z wykorzystaniem kodów kreskowych, przy pomocy urządzeń
wspomagających sprzedaż (czytnik kodów kreskowych), znają budowę paragonu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Nowoczesne techniki sprzedaży - szkolenie dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia

jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia -Nowoczesne techniki sprzedaży w
wymiarze 32 godzin dla10 uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Kurs - Projektowanie graficzne dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu - Projektowanie graficzne w wymiarze
40 godzin dla8 uczniów. Celem kursu jest nabycie umiejętności posługiwania się
podstawowym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współczesnego grafika z
wykorzystaniem technologii informatycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Warsztaty plastyczne dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych w wymiarze 40
godzin dla8 uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Szkolenie z zakresu fryzjerstwa dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu fryzjerstwa w wymiarze
24 godzin dla8 uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Kurs podstaw kosmetyki i wizażu dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu podstaw kosmetyki i wizażu w
wymiarze 80 godzin dla 8 uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

11 Nazwa:

Kurs - Operator wózków jezdniowych podnośnikowych- rozszerzony
dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu - Operator wózków jezdniowych
podnośnikowych- rozszerzony w wymiarze 67 godzin dla 10 uczniów.
Umiejętności które uczeń powinien nabyć po kursie: uczestnicy zdobywają
uprawnienia do obsługi wózków widłowych, uprawnienia Kierowcy Wózka
Jezdniowego, potrafią jeździć na wszystkich rodzajach wózków (spalinowe,
gazowe, elektryczne), posiadają kwalifikacje do kierowania wózkami jezdnymi
różnych typów (naładowne, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe), posiadają
uprawnienie do wymiany butli gazowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: Prawo jazdy kat. B dla 47 uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu - Prawo jazdy kat. B w wymiarze 60
godzin dla 47 uczniów oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego
opłaceniem dla 47 uczniów wskazanych przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: Kurs - ECDL Advanced dla uczniów

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu - ECDL Advanced w wymiarze 120
godzin dla30 uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: Kurs dietetyki dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia

jest przygotowanie i przeprowadzenie kursudietetyki w wymiarze 120 godzin dla 1
nauczyciela
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: Kurs profesjonalnego baristy dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursuprofesjonalnego baristy w wymiarze 30
godzin dla 2 nauczycieli
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursusporządzania potraw z warzyw i
owoców w wymiarze 16 godzin dla 1 nauczyciela
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 Nazwa: Kurs z zakresu HACCP dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu HACCP w wymiarze 16
godzin dla 3 nauczycieli
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18 Nazwa: Kurs sushi dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu sushi w wymiarze 12 godzin dla 3
nauczyciela
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19 Nazwa: Kurs grafiki artystycznej dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu grafiki artystycznej w wymiarze 48
godzin dla 1 nauczyciela
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20 Nazwa: Kurs - Access dla zaawansowanych dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia

jest przygotowanie i przeprowadzenie kursuAccess dla zaawansowanych w
wymiarze 16 godzin dla 1 nauczyciela Celem szkolenia jest nabycie umiejętności
wykonywania złożonych zapytań obejmujących dane z wielu tabel, również przy
pomocy języka SQL, wymiany danych z Excelem, Wordem i innymi bazami
Accessa oraz poznanie najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem
baz danych Accessa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających już
doświadczenie w codziennej pracy z Accessem, potrafiących tworzyć
nieskomplikowane bazy danych, kwerendy, formularze i raporty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 21 Nazwa: Szkolenie - Przydłużanie włosów dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia - Przydłużanie włosów w wymiarze
8 godzin dla 2 nauczycieli
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 22 Nazwa: Szkolenie - Fryzura bob dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia - Fryzura bobw wymiarze 8 godzin
dla 2 nauczycieli
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23 Nazwa: Szkolenie - Koloryzacja ombre i sombre dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia - Koloryzacja ombre i sombre w
wymiarze 16 godzin dla 2 nauczycieli
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24 Nazwa: Szkolenie - Techniki stylizacji damskich i męskich dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia - Techniki stylizacji damskich i
męskich w wymiarze 40 godzin dla 3 nauczycieli
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 25 Nazwa: Szkolenie - Techniki strzyżeń damskich i koloryzacji dla nauczycieli

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:Przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia - Techniki strzyżeń damskich i
koloryzacji w wymiarze 40 godzin dla 1 nauczyciela
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
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:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
kwalifikacje trenerów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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