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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im.
S. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57,

15-002 Białystok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługę społeczną o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 750 000 euro.

Zatwierdził:

d y r e k t o r
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokaaałcących

działanjj IntegracyW

Organizacja szkoleń zwiększających wiedzę, umiejętności i koi
ngr Mariusz Pętii
ipetencje

uczniów/uczennic kierunku technik masażysta w podziale na 3 Części

Białystok, 15.02.2019r.
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Rozdział 1

1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 
Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57,
15-002 Białystok
NIP:5420001523; REGON: 000179140 
tel. 85-675-00-77/ fax: 85-675-02-15 
e-mail: sekretariat@zstio.net.pl 
www.zstio.net.pl

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
26.2.2019
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów 
określonych w Dziale III Rozdział 6 - „Zamówienia na usługi społeczne i 
inne szczególne usługi", art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp".

4. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
4.1 Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp.

W pozostałym zakresie nie stosuje się ustawy Pzp za wyjątkiem przepisów 
dotyczących przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 
ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp.

4.2 Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie o zamówieniu.
4.3 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Organizacja szkoleń zwiększających wiedzę, umiejętności i kompetencje 
uczniów/uczennic kierunku technik masażysta w podziale na 3 Części:
Część 1. Kurs Chromoterapia
Część 2. Terapia widzenia dla uczniów słabo widzących 
Część 3. Kurs Masażu

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „usługą".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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5.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku do Ogłoszenia pn. 
Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy.

5.3. PODWYKONAWSTWO
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

5.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego 
części, polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5 Podczas realizacji zamówienia, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.

6. TERMIN REALIZACJI
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 
od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu.

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 2 zajęcia o następujących parametrach: liczba uczestników 
wynosiła co najmniej 10 os., czas trwania każdego ze szkoleń min 24 godziny, grupa 
docelowa dzieci bądź młodzież o wartości co najmniej:

• Część 1) i 2) 10 000 zł łącznie,

• Część 3) 30 000,00 łącznie.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
spełnienie warunku w pkt 7.2.l)a) Ogłoszenia, musi spełniać w całości co najmniej 
jeden z Wykonawców.

b) osób: nie dotyczy

7.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 
- 23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt. 4) Ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy następuje 
zgodnie z art.24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.2. Zamawiający Wykluczy Wykonawcę :
który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

9.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

9.1.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza 3.2

9.1.3 Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

9.2 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1, 
wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.3 Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wykazał spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
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10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ichw postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp, natomiast spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2.

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenia o których mowa w pkt. 9.1.0głoszeniaskłada każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.3 
składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na 
zasadach określonych w pkt. 7.2.

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 tj.), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z 
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

11.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Ewa Krajewska tel. 602320311 email: ewakraje@interia.pl

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.

11.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.5. W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3 Ogłoszenia, 

składa się w formie pisemnej.
11.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.Ogłoszenia, należy złożyć w oryginale.
11.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI OGŁOSZENIA
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia i 

kierując wniosek na adres wskazany w pkt 1. Ogłoszenia.
12.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie-pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

12.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 12.2.

12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej/ internetowej.
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12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia a treścią 
udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający udostępni 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej/ internetowej.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
13.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" oraz Formularz cenowy Część 1-3.
13.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 Ogłoszenia;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a 
Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie 
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

13.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

13.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu 
Ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy.

13.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny.

13.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

13.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W 
treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

13.10. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
15.6 Ogłoszenia. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności 
numerowania stron oferty.

13.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć woryginale. 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

oraz opisane:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 

im. S. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57,
15-002 Białystok

Oferta na: Organizacja szkoleń zwiększających wiedzę, umiejętności i 
kompetencje uczniów/uczennic kierunku technik masażysta w podziale na 3 
Części

Część ......................

„Nie otwierać przed dniem........... 02.2019 r. godz. 11:00."

13.12. Wymagania określone w pkt 13.9-13.llOgłoszenia nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
14.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z Formularzem cenowym 

(Część 1-3) i podana w Formularzu Oferta.
14.2 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.
14.3 Cena za realizacje przedmiotu zamówienia powinna obejmować całkowity koszt 

wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące 
wykonaniu, o których mowa w Ogłoszeniu.

14.4 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

14.5 W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w wyliczeniu ceny 
oferty, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po poprawieniu 
oczywistych omyłek rachunkowych.

14.6 Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek 
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
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14.7 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Oferty powinny być złożone w: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z 

Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57,15- 
002 Białystok, w sekretariacie w terminie do 25.02.2019 r. do godz. 10:50

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 25.02.2019 r., o godz. 11:00 w siedzibie 
wskazanej w ust. 1.

15.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 
otwarcia.

15.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

cenę każdej ze złożonych ofert.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny złożonych ofert

15.8 Oferty złożone po terminie składania ofert lub złożone w niewłaściwym miejscu nie
będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
16.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.
16.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 16.1 o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.

17. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert:

Nazwa kryterium Waqa kryterium
Cena 60% = 60 pkt
Doświadczenie osób 40% = 40 pkt

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać 
Wykonawca wynosi 100 pkt

17.1.1. Kryterium „Cena":
Kryterium „Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
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Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej 
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = C min __ . .x 60 pkt
C o

gdzie: C  min

- najniższa cena brutto z ocenianych ofert 
(zł)

C o - cena brutto badanej oferty (zł)

17.1.2. Kryterium „Doświadczenie osób"
W kryterium „Doświadczenie osób" będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia 
osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia -osoby prowadzącej 
kurs/szkolenie/warsztaty/zajęcia - znaczenie kryterium 40% - 40 pkt

1) Doświadczenie przy prowadzeniu2kursów/szkoleń/warsztatów/zajęć zwiększających 
umiejętności technika masażysty- 10 pkt

2) Doświadczenie przy prowadzeniu3-4kursów/szkoleń/warsztatów/zajęć
zwiększających umiejętności technika masażysty- 20 pkt

3) Doświadczenie przy prowadzeniu 5-9 kursów/szkoleń/warsztatów/zajęć 
zwiększających umiejętności technika masażysty - 30 pkt

4) Doświadczenie przy prowadzeniu 10 i więcej kursów/szkoleń/warsztatów/zajęć 
zwiększających umiejętności technika masażysty- 40 pkt

W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę Formularza Kryterium 
oceny ofert „Doświadczenie osób" lub złożenia przez Wykonawcę niewypełnionego 
ww. Formularza, Zamawiający przyzna w takim przypadku 0 pkt w kryterium 
„Doświadczenie osób".

17.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 
postawione w niniejszym Ogłoszeniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z 
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w^kryterium „Cena"

D- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium,, Doświadczenie 
osób"

17.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

17.4 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców.

17.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
Ogłoszeniu warunki oraz złoży najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 17.1-17.2.

17.6 Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej/internetowej informacje o udzieleniu 
zamówienia podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł 
umowę w sprawie zamówienia publicznego.
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18. ZASADY ODRZUCENIA OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia;
b) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu lub nie gwarantuje 

wykonania zamówienia zgodnie z tymi wymaganiami;
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie 

oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
d) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.IW przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 
kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z 
płatnościami.

19.2 Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże nr konta, na które ma być 
przekazywane wynagrodzenie wynikające z umowy. Przekazanie nr konta wymaga 
formy pisemnej, tj. pismo powinno być podpisane przez osobę upoważnioną i 
uprawnioną do podpisywania dokumentów ze strony Wykonawcy.

20. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

20.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 
Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 
Białystok.

20.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

20.3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo 
zamówień publicznych.

20.4. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, 
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

20.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania 
umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych 
ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po 
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również 
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

20.6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na 
warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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, prawo 
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, 
której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

20.7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

10



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska *****
Europejski Fundusz Społeczny ** ^ **

„Kompleksowe kwalifikacje!”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska ** **
Europejski Fundusz Społeczny ** * +*

„Kompleksowe kwalifikacje!”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozdział 2

Formularz Oferty
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