
Ogłoszenie nr 639479-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.  
 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 

5: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI uczestnikami projektu pn.: 

„Kształcimy umiejętności praktyczne”  

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  

"Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego 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 



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 Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 

5, krajowy numer identyfikacyjny 18273900000, ul. ul. 

Przykoszarowa  22 , 18400   Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-86 

2186239, e-mail jkocon@poczta.onet.pl, faks 0-86 2186239.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zsmio.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) 

Tak  

www.bip.zsmio.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.bip.zsmio.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:  

Oferta musi sporządzona w formie pisemnej i złożona za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe 

(Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830 z późn. zm.) osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca na adres Zespół Szkół Mechanicznych i 

Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. 

Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, pokój 100 (sekretariat)  

Adres:  

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża, pokój 100 

(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)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEPROWADZENIE 

ZAJĘĆ Z UCZNIAMI uczestnikami projektu pn.: „Kształcimy umiejętności 



praktyczne”  

Numer referencyjny: ZSMIO.26.1.5.2018  

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 wykonanie usługi przeprowadzenie zajęć zawodowych kół zainteresowań i 

zajęć wyrównawczych przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki, 

fizyki i języka angielskiego z uczniami - uczestnikami projektu pn.: „Kształcimy 

umiejętności praktyczne” zgodnie z zapisami ujętymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Projekt realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-



2020.  

 

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

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: 2020-07-31  

 

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 od Wykonawcy posiadania 

stosownych uprawnień do prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej w 

postaci wpisów do KRS lub CEDIG.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę, posiadającą 

uprawnienia pedagogiczne: Część nr 1 –minimum 1 trener, inżynier, specjalista w 

projektowaniu z wykorzystaniem oprogramowania SOLIDWORKS; Część nr 2 – 

minimum 2 trenerów, inżynierów, specjalistów w budowie układów 

mikroprocesorowych i urządzeń nimi sterowanych; Część nr 3 – minimum 1 trener, 

inżynier, specjalista w budowie układów mechatronicznych wraz z 

programowaniem sterowników PLC; Część nr 4 – minimum 2 trenerów, 

inżynierów, specjalistów w projektowaniu i budowie instalacji elektrycznych, mini 

instalacji do odnawialnych źródeł energii, napędów spalinowych i elektrycznych w 

pojazdach samochodowych; Część nr 5 – minimum 1 trener, inżynier, specjalista w 

grafice komputerowej; Część nr 6 – minimum 1 trener, inżynier, co najmniej 

instruktor akademii CISCO z zakresu CCNA; Część nr 7 – minimum 1 trener– 

magister matematyki, minimum 1 trener – magister fizyki i minimum 1 trener– 

magister języka angielskiego.  

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: Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę, którzy 

muszą posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie 



prowadzenia zajęć/szkoleń w przedmiocie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

(załącznika nr 4 do SIWZ), posiadającą uprawnienia pedagogiczne : Część nr 1 – 

minimum 1 trener, inżynier, specjalista w projektowaniu z wykorzystaniem 

oprogramowania SOLIDWORKS; Część nr 2 – minimum 2 trenerów, inżynierów, 

specjalistów w budowie układów mikroprocesorowych i urządzeń nimi 

sterowanych; Część nr 3 – minimum 1 trener, inżynier, specjalista w budowie 

układów mechatronicznych wraz z programowaniem sterowników PLC; Część nr 4 

– minimum 2 trenerów, inżynierów, specjalistów w projektowaniu i budowie 

instalacji elektrycznych, mini instalacji do odnawialnych źródeł energii, napędów 

spalinowych i elektrycznych w pojazdach samochodowych; Część nr 5 – minimum 

1 trener, inżynier, specjalista w grafice komputerowej; Część nr 6 – minimum 1 

trener, inżynier, co najmniej instruktor akademii CISCO z zakresu CCNA; Część nr 

7 – minimum 1 trener – magister matematyki, minimum 1 trener – magister fizyki i 

minimum 1 trener– magister języka angielskiego. Zamawiający uzna spełnienie 

powyższego warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy zgodne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór załącznika nr 4 do SIWZ , w którym Wykonawca 

winien wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia. W 

części nr 2 i części nr 4 Zamawiający wymaga po co najmniej 2 prowadzących ze 

względu na dużą liczbę godzin zajęć, które muszą być zrealizowane. Zatrudnienie 

jednego prowadzącego ww. części zamówienia, przy niekorzystnym kalendarzu 

(np. sesje egzaminacyjne organizowane przez OKE w ferie lub soboty) może 

utrudnić realizację tej części projektu. W części nr 7 zamówienia ze względu na 

zajęcia z różnych dziedzin (matematyka, fizyka, j. angielski) oferent powinien 

wskazać 3 prowadzących. Wskazani trenerzy muszą posiadać wykształcenie 

wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć z 

uczniami szkoły ponadgimnazjalnej oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe dla danej części zamówienia. Od części nr 1 do części nr 6 wymagane 

jest wykształcenie wyższe techniczne osób prowadzących zajęcia. W części nr 7 

wymagane jest wykształcenie wyższe osób prowadzących zajęcia. Weryfikacja 

kryterium 3 letniego doświadczenia za okres od 1.09.2015r. do dnia 1.09.2018r. 



zrealizowana będzie poprzez wykaz przeprowadzonych zajęć zbieżnych z tematyką 

zajęć dla wskazanej części zamówienia na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ. 

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: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

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:  

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 

ustawy. 

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  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

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:  

Nie  

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 

termin zapłaty 5,00 

doświadczenie 35,00 

 

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:  

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy dotyczącej: a) zmiany wysokości wynagrodzenia w 

przypadku gdy: - ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług, wówczas 

wynagrodzenie brutto określone w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki 

sposób, aby wynikające z umowy wynagrodzenie netto pozostało niezmienione; b) 

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach: - wystąpienia siły 

wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach, wówczas termin będzie wydłużony o czas, w którym usługa 

nie mogła być realizowana.  

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: 2018-11-20, 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  



> polski  

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: Projektowanie części i urządzeń w aplikacji Solid Works 

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:W ramach tej części 

Wykonawca będzie prowadził zajęcia z kształcenie umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem SOLIDWORKS – aplikacją do nauki projektowania 

mechanicznego 3D CAD, sprawdzania poprawności projektów oraz zarządzania 

danymi. W ramach tych zajęć różne grupy osób uczestniczące w zajęciach będą 

miały za zadanie poznanie podstaw wykorzystania narzędzi do tworzenia 

dokumentacji technicznej oraz wykonają własny projekt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,  

 



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: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin zapłaty 5,00 

doświadczenie 35,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr: 
2 Nazwa: 

Programowanie i budowa układów mikroprocesorów i urządzeń nimi 

sterowanych 

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:W ramach tej części 

Wykonawca będzie prowadził zajęcia z kształcenie umiejętności praktycznych w 

tworzeniu układów sterowanych mikroprocesorami 8-bitowymi typu AVR. Zajęcia 

mają również na celu zapoznanie z podstawami pracy z układami elektronicznymi - 

projektowania układów elektronicznych i ich wykonywania. W ramach zajęć 

prowadzona ma być nauka podstaw programowania układów mikroprocesorowych 

z wykorzystaniem język programowania C lub C++ oraz wykorzystanie tej wiedzy 

do zbudowania prototypu układu opartego o taki układ scalony. Realizacja zajęć 

odbywać się będzie na zestawach zakupionych do realizacji tego typu zajęć (układu 



Adruino do nauki języka C++ lub zestawy prototypowe oparte na układach AVR 

do nauki programowania w języku C). W ramach tych zajęć wskazane grupy osób 

uczestniczące w zajęciach będą miały za zadanie poznanie nauki wybranego języka 

programowania oraz wykorzystanie poznanej wiedzy do zbudowania 

zaplanowanego układu prototypowego według planowanego projektu. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,  

 

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: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin Zapłaty 5,00 

Doświadczenie 35,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr: 
3 Nazwa: 

Budowa układów mechatronicznych wraz z programowaniem 

sterowników PLC 

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:W ramach tej części 

Wykonawca będzie prowadził zajęcia z kształcenie umiejętności programowania 



sterowników PLC posiadanych przez szkołę wraz z obsługą paneli operatorskich. 

Kontynuacją tych zajęć będą warsztaty z budowy trzech układów do symulowania 

linii produkcyjnych według projektu opracowanego przez prowadzącego zajęcia. 

W ramach tego zadania planowany jest zakup materiałów i urządzeń, które 

umożliwią zbudowanie zaplanowanych modeli. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 0,96 

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin zapłaty 5,00 

Doświadczenie 35,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 4 Nazwa: Projektowanie i budowa instalacji elektrycznych 

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:W ramach tej części 

Wykonawca będzie prowadził zajęcia z kształcenie umiejętności elektrycznych w 



różnych zastosowaniach. Jedna grupa zajęć obejmować będzie kształcenie w 

zakresie podstaw projektowania, budowy i programowania w układach z 

zastosowaniem inteligentnych instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem 

modernizacji instalacji elektrycznej auli szkolnej. Sprzęt niezbędny do wykonania 

zadania będzie zakupiony do realizacji tego zadania. Kolejna grupa szkoleń 

obejmować będzie kształcenie umiejętności z zakresu projektowania i budowy mini 

instalacji do odnawialnych źródeł energii. Następna grupa zajmować się będzie 

budową zestaw do badania maszyn elektrycznych. Zestawy mają umożliwić 

badanie jak najszerszego spektrum parametrów silników. Ostatnia grupa 

uczestników zajmie się konstruowaniem pojazdów: spalinowego i elektrycznego o 

zbliżonej mocy jednostki napędowej. Do wszystkich aktywności planowany jest 

zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i zakupiona zostanie po 

uzgodnieniu z osobami prowadzącymi szkolenia. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,  

 

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: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin zapłaty 5,00 

Doświadczenie 35,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 5 Nazwa: Grafika komputerowa w praktyce 

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:Prowadzenie zajęć w 

ramach tej części polegać będzie w pierwszej kolejności na szkoleniu uczestników 

z zakresu nauk różnych technik grafiki komputerowej z wykorzystaniem 

oprogramowania zakupionego w ramach projektu oraz posiadanego przez szkołę. 

Po zakończeniu tej części zadaniem uczniów będzie samodzielne wykonanie pod 

opieką prowadzącego dwóch prac graficznych według rezultatów przypisanych do 

każdych z zajęć. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,  

 

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: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin zapłaty 5,00 

Doświadczenie 35,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 6 Nazwa: Przygotowanie do certyfikatu CISCO 

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:Prowadząca te zajęcia 

osoba musi posiadać co najmniej instruktora akademii CISCO z zakresu CCNA. Jej 

zadanie polegać będzie do jak najlepszego przygotowania uczestników do zdania 

egzaminu certyfikowanego CISCO CCENT. Zajęcia prowadzone będą w pracowni 

szkolnej, a szkoła należy do sieci akademii CISCO na poziomie CCNA. 

Przygotowanie polegać ma na kształceniu umiejętności teoretycznych oraz 

praktycznych z wykorzystaniem posiadanego wyposażenia. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,  

 

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: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin zapłaty 5,00 

Doświadczenie 35,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr: 
7 Nazwa: 

Kształcenie kompetencji kluczowych z fizyki matematyki i języka 

angielskiego 

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:Prowadzone zajęcia 

polegać mają na kształceniu umiejętności kluczowych z zakresu matematyki, fizyki 

i języka angielskiego. Zajęcia planowane są łącznie dla 6 grup uczniów. W roku 

szkolnym 2018/2019 dla każdego z przedmiotów: matematyki, fizyki i języka 

angielskiego utworzona zostanie grupa licząca po 12 osób. Łącznie powstanie 3 

grupy, a każda z nich będzie miała zajęcia w ilości 60 godzin zajęć dla każdej 

grupy. Szkolenia dla tych grup musi zakończyć się w terminie do 30 kwietnia 2019 

roku. W roku szkolnym 2019/2020 ponownie powstaną 3 grupy 12 osobowe 

chcące uczestniczyć w zajęciach odpowiednio z zakresu: matematyki, fizyki i 

języka angielskiego. Każda z tych grup będzie miała 60 godzin zajęć z wybranego 

przedmiotu. Szkolenia dla tych grup musi zakończyć się w terminie do 30 kwietnia 

2020 roku. Dodatkowo uczniowie z przedmiotów matematyki i języka angielskiego 

kształcić będą umiejętności z zakresu matury podstawowej z danego przedmiotu, 

natomiast z fizyki uczniowie będą poznawać materiał z zakresu matury 

rozszerzonej. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,  

 

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: 2020-04-30 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin zapłaty 5,00 

Doświadczenie 35,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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