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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Leżajski/

Chrobrego/Technikum Nr 2, ul. M. Curie

• Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 3) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Ustawą”.  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

kas fiskalnych” oraz „Prawo jazdy kat. 

projektu w ramach projektu Regionaln

na lata 2014-2020 pt: „Wykwalifikowany

współfinansowanego przez Unię Europejską.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej w ramach zadania: 

zawodowych wymaganych przez

„Wykwalifikowany logistyk i 

Unię Europejską. Zamówienie udzielane w częściach: Część I  Przeprowadzenie kursu Obsługa 

kas fiskalnych dla 55 uczestników projektu 

rynku pracy współfinansowanego przez Unię

„Operator wózków jezdniowych

ekonomista – sukces na rynku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Leżajski/Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława 

, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zslchrobry.lezajsk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: szkoła ponadgimnazjalna.  

I. 3) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów: 

Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator wózków jezdniowych” dla uczestników 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa

Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku

współfinansowanego przez Unię Europejską. 

usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej w ramach zadania: „Zdobycie dodatkowych

wymaganych przez pracodawców” dla uczestników projektu w ramach projektu 

 ekonomista - sukces na rynku pracy” współfinansowanego przez 

. Zamówienie udzielane w częściach: Część I  Przeprowadzenie kursu Obsługa 

5 uczestników projektu Wykwalifikowany logistyk i ekonomista

współfinansowanego przez Unię Europejskiej. Część II „Prawo jazdy kat. 

jezdniowych” dla 65 uczestników projektu „Wykwalifikowany

rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.11.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

sukces na rynku pracy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

9.4. 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Przeprowadzenie kursów: „Obsługa 

dla uczestników 

Województwa Podkarpackiego 

rynku pracy” 

Przedmiotem 

dodatkowych uprawnień 

projektu w ramach projektu 

współfinansowanego przez 

. Zamówienie udzielane w częściach: Część I  Przeprowadzenie kursu Obsługa 

ekonomista – sukces na 

Prawo jazdy kat. C+E” i 

Wykwalifikowany logistyk i 

Europejską. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o d

gospodarczej oraz aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy właściwym dla siedziby instytucji szkoleniowej, (dołączyć do oferty)

dotyczący II części zamówienia: posiada wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących 

ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z art. 103 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 

2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) (dołączyć do oferty). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ 

Dla części I: Wykaz wykonanych, a w przypadku usł

wykonywanych, głównych usług w okresie ostatni

upływem terminu składania ofert zgodnie z 

wykonania i podmiotów 

zapisach w załączniku nr 7

Dla części II: Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób w okresie ostatniego roku 

kalendarzowego przed upływem terminu składania ofert (załącznik 7b do SIWZ)

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 3

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

awa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o d

gospodarczej oraz aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy właściwym dla siedziby instytucji szkoleniowej, (dołączyć do oferty) 

części zamówienia: posiada wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących 

ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z art. 103 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 

2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) (dołączyć do oferty).  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

is sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ 

Wykaz wykonanych, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług w okresie ostatniego roku kalendarzowego

pływem terminu składania ofert zgodnie z wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

podmiotów (powyższe usługi muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w 

zapisach w załączniku nr 7a do SIWZ). 

Dla części II: Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób w okresie ostatniego roku 

kalendarzowego przed upływem terminu składania ofert (załącznik 7b do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny 

sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

sukces na rynku pracy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

9.4. 

Zakończenie: 30.09.2019. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej oraz aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie 

 Warunek dodatkowy 

części zamówienia: posiada wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących 

ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z art. 103 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 

Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ  

ug okresowych lub ciągłych również 

roku kalendarzowego przed 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

swoje odzwierciedlenie w 

Dla części II: Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób w okresie ostatniego roku 

kalendarzowego przed upływem terminu składania ofert (załącznik 7b do SIWZ) 
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o Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Warunek 

dodatkowy dotyczący II części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 

powinien dysponować co najmniej 

zajęć w zakresie praktycznej nauki jazdy będącymi obecnie na egzaminie państwowym 

oraz 2 wózkami widłowymi 

znajdującym się w odległości nie większej niż 

placem manewrowym dla samochodów

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla 

potrzeb przedmiotu zamówienia: Warunek dotyczy wszystkich c

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 do SIWZ 

doświadczonymi trenerami o następujących kwalifikacjach

średnie, doświadczenie zawodowe: osoba przeprowadziła co najmniej 

szkoleń w zakresie zgodnym z tematyką, Zamawiający uzna warunek za spełniony 

poprzez złożenie CV (dla każdej osoby która będzie brała udział w wykonywaniu 

zamówienia) przez wykonawcę wzór CV stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (powyższe 

kwalifikacje oraz doświadczenie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach w 

załączniku nr 8 do SIWZ)

II wykładowcą do prowadzenia zajęć teoretycznych posiadającego udokumentowane 

doświadczenie dydaktyczne (min 300 godzin dydaktycznych) zgodne z przedmiotem 

zamówienia, co najmniej 

nauki jazdy kat. C+E

posiadającymi aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy wózkami widłowymi z 

minimum 3 letnim doświadczeniem

części dotyczącej przeprowadzania zajęć praktycznyc

kwalifikacje zawodowe określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (

217 poz. 1834 z późn. zm.) Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie 
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Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Warunek 

dodatkowy dotyczący II części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

stawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 

powinien dysponować co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do prowadzenia 

zajęć w zakresie praktycznej nauki jazdy będącymi obecnie na egzaminie państwowym 

wózkami widłowymi oraz placem manewrowym dla wózków jezdniowych 

znajdującym się w odległości nie większej niż 3 km od szkoły (ZSL w Leżajsku

placem manewrowym dla samochodów. Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla 

potrzeb przedmiotu zamówienia: Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 do SIWZ Warunek dodatkowy dotyczący I części zamówienia:; 

doświadczonymi trenerami o następujących kwalifikacjach: wykształcenie minimum 

średnie, doświadczenie zawodowe: osoba przeprowadziła co najmniej 

szkoleń w zakresie zgodnym z tematyką, Zamawiający uzna warunek za spełniony 

poprzez złożenie CV (dla każdej osoby która będzie brała udział w wykonywaniu 

mówienia) przez wykonawcę wzór CV stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (powyższe 

kwalifikacje oraz doświadczenie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach w 

załączniku nr 8 do SIWZ) Warunek dodatkowy dotyczący II części zamówienia: dla części 

do prowadzenia zajęć teoretycznych posiadającego udokumentowane 

doświadczenie dydaktyczne (min 300 godzin dydaktycznych) zgodne z przedmiotem 

zamówienia, co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia instruktora 

C+E z minimum 3 letnim doświadczeniem, co najmniej 

posiadającymi aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy wózkami widłowymi z 

minimum 3 letnim doświadczeniem mającymi uczestniczyć w realizacji zamówienia w 

części dotyczącej przeprowadzania zajęć praktycznych. Osoby te muszą posiadać 

kwalifikacje zawodowe określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (

217 poz. 1834 z późn. zm.) Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie 

sukces na rynku pracy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

9.4. 

Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Warunek 

dodatkowy dotyczący II części zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

stawi oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Wykonawca 

samochodami przystosowanymi do prowadzenia 

zajęć w zakresie praktycznej nauki jazdy będącymi obecnie na egzaminie państwowym 

dla wózków jezdniowych 

ZSL w Leżajsku) oraz 

. Warunek ten zostanie spełniony jeśli 

Nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla 

zęści zamówienia: 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z 

części zamówienia:; 

wykształcenie minimum 

średnie, doświadczenie zawodowe: osoba przeprowadziła co najmniej 100 godzin 

szkoleń w zakresie zgodnym z tematyką, Zamawiający uzna warunek za spełniony 

poprzez złożenie CV (dla każdej osoby która będzie brała udział w wykonywaniu 

mówienia) przez wykonawcę wzór CV stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (powyższe 

kwalifikacje oraz doświadczenie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach w 

zęści zamówienia: dla części 

do prowadzenia zajęć teoretycznych posiadającego udokumentowane 

doświadczenie dydaktyczne (min 300 godzin dydaktycznych) zgodne z przedmiotem 

osobami posiadającymi aktualne uprawnienia instruktora 

co najmniej 2 osobami 

posiadającymi aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy wózkami widłowymi z 

mającymi uczestniczyć w realizacji zamówienia w 

h. Osoby te muszą posiadać 

kwalifikacje zawodowe określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r. Nr 

217 poz. 1834 z późn. zm.) Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie 



Projekt: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista 

nr wniosku: WND-RPPK.09.04.00

Województwa Podkarpackiego n

załącznika nr 8 (dla każdej osoby która będzie brała udział w wykonywaniu zamówienia) 

przez wykonawcę wzór CV stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (powyższe kwal

doświadczenie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach w załączniku nr 8 do 

SIWZ) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca 

załącznikiem Nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywa

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;

• dla części I: Wykaz wykonanych, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług w okresie ostatniego roku kalendarzowego przed 

upływem terminu składania ofert zgodnie z wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów. 

dla części II: Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób w okresie ostatniego roku 

kalendarzowego przed u

• III.3.3) Potencjał techniczny

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

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

podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na pod

ustawy, należy przedłożyć: 

 

Wykwalifikowany logistyk i ekonomista -  sukces na rynku pracy

RPPK.09.04.00-18-0004/16 finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4.

załącznika nr 8 (dla każdej osoby która będzie brała udział w wykonywaniu zamówienia) 

przez wykonawcę wzór CV stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (powyższe kwal

doświadczenie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach w załączniku nr 8 do 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

la części I: Wykaz wykonanych, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również 

ch usług w okresie ostatniego roku kalendarzowego przed 

upływem terminu składania ofert zgodnie z wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

 

la części II: Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób w okresie ostatniego roku 

arzowego przed upływem terminu składania ofert. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 

ji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

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

podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

sukces na rynku pracy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

9.4. 

załącznika nr 8 (dla każdej osoby która będzie brała udział w wykonywaniu zamówienia) 

przez wykonawcę wzór CV stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (powyższe kwalifikacje oraz 

doświadczenie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach w załączniku nr 8 do 

przedstawi oświadczenie zgodnie z 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

nia określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

la części I: Wykaz wykonanych, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również 

ch usług w okresie ostatniego roku kalendarzowego przed 

upływem terminu składania ofert zgodnie z wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

la części II: Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób w okresie ostatniego roku 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 

ji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

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

stawie art. 24 ust. 1 
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• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składan

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo jeśli dotyczy. W przypadku gdy osoba, osoby podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginał

poświadczonej notarialnie. 

Dla części II – szkolenia „Operator wózków jezdniowych” należy dołączyć szczegółowy program 

szkolenia zgodnie z załącznikiem 9.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena – 80% 
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oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składan

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

okumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Pełnomocnictwo jeśli dotyczy. W przypadku gdy osoba, osoby podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginał

szkolenia „Operator wózków jezdniowych” należy dołączyć szczegółowy program 

szkolenia zgodnie z załącznikiem 9. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

sukces na rynku pracy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

9.4. 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

okumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

Pełnomocnictwo jeśli dotyczy. W przypadku gdy osoba, osoby podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 

szkolenia „Operator wózków jezdniowych” należy dołączyć szczegółowy program 

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
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• 2 - Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

Europejską – 20% 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z Wykonawcą, którego oferta zo

zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zawiera 

umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2 Pzp, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zmiany umowy: Zmiany treści 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 us

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze 

zm.). Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

przypadkach: zmiana stawki urzędowej podatku VAT, w trakcie realizacji 

ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) niemożliwy 

do zauważenia przez Wykonawców i Zamawiającego na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

zmiany zapisów umowy wynikające z wystąpienia oczywisty

treści umowy. W zakresie podwykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie wykonawcy, 

na etapie realizacji usługi nastąpiła zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu, na skutek zaistnienia okoliczności, 

przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo których nie mógł przewidzieć przed 

rozpoczęciem kursu lub przedłu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zslchrobry.lezajsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 

Licealnych im. Bolesława Chrobrego

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 20.06.2017 godzina 11:00, miejsce: 

Chrobrego/Technikum Nr 2, ul. M. Curie

Otwarcie ofert nastąpi 20.06.201
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Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 

zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zawiera 

umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

ferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2 Pzp, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zmiany umowy: Zmiany treści 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 us

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze 

zm.). Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

przypadkach: zmiana stawki urzędowej podatku VAT, w trakcie realizacji zamówienia zostanie 

ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) niemożliwy 

do zauważenia przez Wykonawców i Zamawiającego na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

zmiany zapisów umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 

treści umowy. W zakresie podwykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy 

na etapie realizacji usługi nastąpiła zmiana stanu prawnego Zamawiającego lub Wykonawcy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu, na skutek zaistnienia okoliczności, 

przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo których nie mógł przewidzieć przed 

rozpoczęciem kursu lub przedłużającej się procedury przetargowej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

lchrobry.lezajsk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Licealnych im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 37

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

:00, miejsce: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława 

, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk - Sekretariat szkoły.

.2017 o godzinie 12:00. 

sukces na rynku pracy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

9.4. 

Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

stanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 

zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zawiera 

umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

ferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2 Pzp, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zmiany umowy: Zmiany treści 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze 

zm.). Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

zamówienia zostanie 

ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) niemożliwy 

do zauważenia przez Wykonawców i Zamawiającego na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

ch omyłek pisarskich i rachunkowych w 

treści umowy. W zakresie podwykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie 

zmiana podwykonawcy 

a stanu prawnego Zamawiającego lub Wykonawcy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu, na skutek zaistnienia okoliczności, 

przyczyny, na które Zamawiający nie miał wpływu, albo których nie mógł przewidzieć przed 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

pod adresem: Zespół Szkół 

Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk  

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

Licealnych im. Bolesława 

Sekretariat szkoły. 
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IV.4.5) Termin związania ofertą:

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym 

środków Unii Europejskiej: Wymagany termin realizacji zamówienia do 3

zamówienia dofinansowany jest ze środków 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o 

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 przez

sfinansowanie całości lub części zamówienia:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 

NAZWA: Przeprowadzenie kursu Obsługa kas fiskalnych dla 

„Wykwalifikowany logistyk i 

Unię Europejską. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Obsługa kas fiskalnych w ramach projektu 

rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską 

grup projektowych. Terminy: 01.09

30.09.2019 – 10 osób.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:

• 4) Kryteria oceny ofert: 

o 1. Cena – 80% 

o 2. Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

Europejską – 20% 

o Cena=(cena najtańszej oferty za 1 uczestnika)/(

Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń

oferenta) /(najwyższa liczba przeprowadzonych szkoleń)

 
 

 

Wykwalifikowany logistyk i ekonomista -  sukces na rynku pracy

RPPK.09.04.00-18-0004/16 finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.09

zamówienia dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.  

IV.4.17) Czy 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 przez

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przeprowadzenie kursu Obsługa kas fiskalnych dla 55 uczestników projektu 

 ekonomista – sukces na rynku pracy”  współfinansowanego przez 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie kursu 

w ramach projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista

nsowanego przez Unię Europejską dla 55 uczestników 

. Terminy: 01.09-31.10.2017 – 20 osób,  01.09-31.10.2018 – 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2019. 

 cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

2. Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

ańszej oferty za 1 uczestnika)/(cena oferty za 1 uczestnika)* 

Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń=(liczba szkoleń przeprowadzonych przez 

/(najwyższa liczba przeprowadzonych szkoleń)*100% 

sukces na rynku pracy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

9.4. 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

dotyczące finansowania projektu/programu ze 

9.2019 r. Przedmiot 

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 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

5 uczestników projektu 

współfinansowanego przez 

Przeprowadzenie kursu 

ekonomista – sukces na 

dla 55 uczestników podzielonych na 5 

 25 osób, 01.09-

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

2. Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

cena oferty za 1 uczestnika)* 100% 

(liczba szkoleń przeprowadzonych przez 
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Województwa Podkarpackiego n

 
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. 

Operator wózków jezdniowych

„Wykwalifikowany logistyk i 

Unię Europejską. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Prawo jazdy kat. C+E dla 8 uczniów Zespołu Szkół 

podzielonych na 2 grupy projektowe. Terminy: 

Przeprowadzenie kursu Operator wózków 

Leżajsku/Technikum Nr 2 podzielonych na 3 grupy projektowe. Terminy: 

osób,  01.07-30.09.2018 – 21 osób, 01.07

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:

• 4) Kryteria oceny ofert: 

o 1. Cena – 80% 

o 2. Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

Europejską – 20% 

o Cena=(cena najtańszej oferty za 1 uczestnika)

Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń

oferenta w kwalifikacji wstępnej)

wstępnej)*0,2+(liczba osób przeszkolonych przez oferenta na kat. C

przeszkolonych na kat. C+E) 

jezdniowe) /(najwyższa liczba przeszkolonych na wózki jezdniowe)

 
 

 

 

 

Wykwalifikowany logistyk i ekonomista -  sukces na rynku pracy

RPPK.09.04.00-18-0004/16 finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4.

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C+E  dla 8 uczestników 

jezdniowych dla 57 uczestników projektu w ramach projektu w ramach projektu 

 ekonomista - sukces na rynku pracy” współfina

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie kursu 

uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku/Technikum Nr 2

podzielonych na 2 grupy projektowe. Terminy: od 01.07.2017 – 4 osoby,  od 01.07.2018 

Przeprowadzenie kursu Operator wózków jezdniowych dla 57 uczniów Zespołu Szkół Licealnych w 

podzielonych na 3 grupy projektowe. Terminy: od 01.07

21 osób, 01.07-30.09.2019 – 10 osób. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.11.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2019. 

 cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

2. Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

Cena=(cena najtańszej oferty za 1 uczestnika)/(cena oferty za 1 uczestnika)*100%

Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń=[(liczba osób przeszkolony

oferenta w kwalifikacji wstępnej) /(najwyższa liczba przeszkolonych w kwalifikacji 

liczba osób przeszkolonych przez oferenta na kat. C+E)

przeszkolonych na kat. C+E) *0,3+(liczba osób przeszkolonych przez oferenta 

/(najwyższa liczba przeszkolonych na wózki jezdniowe)*0,5]*100%

sukces na rynku pracy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

9.4. 

uczestników oraz 

w ramach projektu 

współfinansowanego przez 

Przeprowadzenie kursu 

/Technikum Nr 2 

01.07.2018 – 4 osoby. 

dla 57 uczniów Zespołu Szkół Licealnych w 

01.07-30.09.2017 – 26 

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

2. Doświadczenie w organizacji podobnych szkoleń, w tym współfinansowanych przez Unię 

(cena oferty za 1 uczestnika)*100% 

(liczba osób przeszkolonych przez 

/(najwyższa liczba przeszkolonych w kwalifikacji 

)/(najwyższa liczba 

(liczba osób przeszkolonych przez oferenta na wózki 

*0,5]*100% 


