Ogłoszenie nr 777462-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie: Podniesienie kwalifikacji zawodowych
uczniów – szkolenia zawodowe
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
Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie
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: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, krajowy numer
identyfikacyjny 384091947, ul. Słowackiego 45/47 , 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 061 4265341, e-mail finanse@ckp.gniezno.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
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: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem
Nie

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów
– szkolenia zawodowe
Numer referencyjny: CKZiU.272.5.2020
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:
5

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 przeprowadzenie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1.
Przedmiotem zamówienia usługa przeprowadzenia szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych
CKZiU - projekt WRPO nr RPWP.08.03.01-30-0027/18 „Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie”
szczegółowo opisanych w specyfikacji wyposażenia (załącznik nr 1 do SIWZ). Celem projektu jest
zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy
oraz ułatwienie uczniom i uczennicom uczestniczącym/ którzy uczestniczyli w zajęciach kształcenia
praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, przechodzenie z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego oraz z obowiązującymi aktami prawnymi (Rozporządzenia oraz Ustawy).
3.Wskazana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) liczba
uczestników szkolenia nie jest gwarantowana. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników na szkoleniu,
Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego. 4. Szczegółowe
warunki realizacji zamówienia, określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ . Dodatkowe
warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą
prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2. Rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 dni od dnia
udokumentowanego wpływu faktury wraz z dokumentami o których mowa w załączniku nr 9 do SIWZ, do
Sekretariatu CKZiU w Gnieźnie, ul. Juliusza Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno. 3.Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a

ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby zaangażowane do wykonywania usług zatrudnione były
przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wykonujące czynności: szkolenie uczniów w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony
jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 4. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania
wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. Wykonawca każdorazowo w terminie 5
dni roboczych przedstawi zamawiającemu, na każde jego żądanie, wskazane poniżej dokumenty
potwierdzające sposób zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
punkcie 4. czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników) Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • poświadczoną
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1) Z tytułu
niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.7. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.7. czynności. 2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co
do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych. Część I zamówienia – monter instalacji PV Część II zamówienia – technolog robót
wykończeniowych w budownictwie Część III zamówienia - spawanie gazowe Część IV zamówienia - kurs
montażu rusztowań Część V – wózki jezdniowe

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.06.2021
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
01.03.2021

30.06.2021

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: Warunek ten spełni Wykonawca, który posiada wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę
instytucji szkoleniowej. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia
w oparciu o złożone dokumenty
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje (personelem) osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia,
który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to w tym okresie, potwierdzone przeprowadzeniem należycie co najmniej
jednego szkolenia lub kursu z zakresu objętego przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia,
na którą Wykonawca składa ofertę. Składając ofertę na więcej niż jedną część – Wykonawca, celem
wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu może wykazać doświadczenie osoby
skierowanej do realizacji zamówienia poprzez wykonanie szkoleń/kursów odpowiadających zakresem
przedmiotowi zamówienia dla tychże części. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana
metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
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:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej do złożenia oświadczeń i dokumentów: 1. wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji
szkoleniowej. 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.
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)
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów (o których mowa w art. 22a ustawy Pzp),
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. Z treści dokumentu (zobowiązania)
– wzór załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy), musi jednoznacznie wynikać dostępność tych zasobów
na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, określać powinno w szczególności: a) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, b) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje
dostawę, których wskazane zdolności dotyczą. (wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na
dokumencie obejmującym treść zobowiązania przez podmiot udostępniający swoje zasoby lub osoba
umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

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

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

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

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Doświadczenie personelu 40,00

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

nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach: Zmiana terminu wykonania
umowy: a) będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. b) w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, którym Wykonawca nie mógł zapobiec mimo
zachowania należytej staranności, termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu, o ile Zamawiający
wyrazi na to zgodę w formie przewidzianej w par. 10 ust. 1 umowy, wyznaczając dodatkowy termin.
Wyznaczenie dodatkowego terminu nie może w żadnym przypadku spowodować podwyższenia ceny. c)
wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po

wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i którego
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca
się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, termin wykonania przedmiotu umowy może
wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności. Inne zmiany: Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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: 19.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: monter instalacji PV

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:Podstawowe informacje o
szkoleniu: Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji
zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie. Przedmiotem części jest
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia montera instalacji PV. Szkolenie to kwalifikuje do bezpiecznego i
skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiających się na praktycznych
umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu montażu (krok po kroku) instalacji
dachowej/gruntowej w różnych wariantach. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem zewnętrznym
wydanym przez UDT w formie wskazanej przez Wykonawcę i uzyskaniem certyfikatu/
świadectwa/zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Certyfikaty/świadectwa/zaświadczenia i
inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w Polsce oraz
na terenie UE. Uczestnik winien przejść odpowiednie badanie lekarskie dopuszczające do uczestnictwa w
szkoleniu. Uczestnicy szkolenia Liczba uczestników: 10 uczniów szkół ponadpodstawowych Liczba grup: 2
grupy Czas trwania szkolenia dla 1 grupy 40h wg następującego podziału: - 20h zajęć teoretycznych, - 20h
zajęć praktycznych. Okres przeprowadzenia szkoleń: od III.2021 do VI.2021 – zostanie on uzgodniony z
Wykonawcą, mając na względzie sytuacje epidemiologiczną w kraju. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć
teoretycznych w formie online. Forma prowadzenia zajęć (online/stacjonarnie) zostanie uzgodniona z
Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie iż priorytetową formą realizacji kursu jest forma stacjonarna.
Program szkolenia i lista uczestników zostaną uzgodnione i załączone podczas podpisywania umowy i będą
stanowiły załącznik do umowy. Program szkolenia wykonawca jest zobowiązany przedstawić w terminie 5
dni, od dnia jego wyłonienia w postępowaniu do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia pomocy dydaktycznych w postaci podręczników, pomocy dydaktycznych - materiałów
zużywalnych na zajęciach (przewody elektryczne, kable solarne, systemy mocujące, łączniki, szyny, uchwyty,
mocowania PV, kątowniki itp.) oraz pomoce dydaktyczne – środki ochrony osobistej (ubrania robocze,
kamizelka odblaskowa, rękawice robocze, okulary ochronne, mydło, pasta myjąca, ręcznik papierowy).
Przewidziane są średnio 4 godziny dziennie, co przedkłada się na 10 dni szkoleniowych. Długość przerw jest
ustalana w sposób indywidualny i elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w
czas realizacji zajęć). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zatwierdzenia programu we
właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego. Maksymalny dopuszczalny poziom nieobecności Uczestnika
określa Wykonawca (jednak nie może być on większy niż 20%) Zakres programowy (minimalny) szkolenia: 1.
Podstawy prawne dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych . 2. Podstawowe właściwości fizyczne i
zasada działania systemów fotowoltaicznych. 3. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych. 4. Montaż i
regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego. 5. Wydajność systemów fotowoltaicznych. 6. Czynności
związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. MIEJSCE SZKOLENIA: CKZiU w

Gnieźnie, ul. Słowackiego 45/47 Zajęcia odbywać się będą w doposażonej pracowni w ramach projektu przez
trenerów z doświadczeniem w przedmiotowej materii. Informacje o cateringu Realizator usługi cateringu
został wyłoniony w oddzielnym postępowaniu. Wykonawca zobowiąże trenera do przekazywania firmie
cateringowej informacji dot. liczby uczestników szkolenia w danym dniu, tuż po rozpoczęciu szkolenia.
Informacje o badaniach lekarskich Realizator usługi badań lekarskich został wyłoniony w oddzielnym
postępowaniu. Zamawiający skieruje uczestników kursu na badania lekarskie o ile będą wymagane przed
rozpoczęciem kursu zawodowego. Wykonawca otrzyma od zamawiającego listę osób potwierdzającą
uzyskanie wymaganych badań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferta

60,00

doświadczenie personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami G-1E.
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:Podstawowe informacje o
szkoleniu: Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji
zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie. Przedmiotem części jest
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia technologa robót wykończeniowych w budownictwie z
uprawnieniami G-1E. Szkolenie winno zakończyć się zdobyciem zaświadczenia oraz nabyciem uprawnień G-

1E (SEP lub równoważne) zgodnie z Ustawą z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne i Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych. Uczestnik winien
przejść odpowiednie badanie lekarskie dopuszczające do uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnicy szkolenia
Liczba uczestników: 8 uczniów szkół ponadpodstawowych (+/- 2 osoby) Liczba grup: 1 grupa Uczestnicy
szkolenia muszą mieć ukończone 18 lat. Czas trwania kursu dla 1 grupy 160h wg następującego podziału: 80h zajęć teoretycznych, - 80h zajęć praktycznych. Okres przeprowadzenia szkoleń: od III.2021 do VI.2021 –
zostanie on uzgodniony z Wykonawcą, mając na względzie sytuacje epidemiologiczną w kraju. Dopuszcza się
możliwość realizacji zajęć teoretycznych w formie online. Forma prowadzenia zajęć (online/stacjonarnie)
zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie iż priorytetową formą realizacji kursu jest
forma stacjonarna. Program szkolenia i lista uczestników zostaną uzgodnione i załączone podczas
podpisywania umowy i będą stanowiły załącznik do umowy. Program szkolenia wykonawca jest zobowiązany
przedstawić w terminie 5 dni, od dnia jego wyłonienia w postępowaniu do akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pomocy dydaktycznych w postaci podręczników oraz rysunek
techniczny budowlany, pomocy dydaktycznych - materiałów budowlane zużywalne na zajęciach (zaprawa,
wapno, klej, płytki ceramiczne fugi, farby, gips, przewody, puszki, gniazda, profile, wieszaki, wkrętaki, panele,
listwy, silikony itp.) oraz pomoce dydaktyczne – środki ochrony osobistej (kamizelka odblaskowa, rękawice
robocze, okulary ochronne, mydło, pasta myjąca, ręcznik papierowy). Przewidziane są średnio 4 godziny
dziennie, co przedkłada się na 40 dni szkoleniowych (jedna grupa). Długość przerw jest ustalana w sposób
indywidualny i elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć).
Maksymalny dopuszczalny poziom nieobecności Uczestnika określa Wykonawca (jednak nie może być on
większy niż 20%) Zakres programowy (minimalny) szkolenia: 1.Szkolenie bhp i ppoż 2.Maszynoznawstwo
budowlane 3.Podstawy glazurnictwa i posadzkarstwa 4.Podstawy murarstwa i tynkarstwa 5.Podstawy robót
malarskich i tapeciarskich 6.Kalkulacja kosztów 7.Rysunek techniczny 8.Materiałoznawstwo budowlane
9.Technologia wykonywania robót wykończeniowych 10.Montaż sufitów powieszanych 11.Zajęcia praktyczne
12.Ogólne zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 13.Ochrona
przeciwporażeniowa w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych 14.Ochrona
przeciwpożarowa w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych 15.Zasady organizacji prac przy
urządzeniach elektroenergetycznych 16.Techniczne warunki budowy i eksploatacji(instalacje elektryczne,
stacje, rozdzielnice i kable elektroenerg.; transformatory, kondesatory; silniki elektr, spawarki) MIEJSCE
SZKOLENIA: CKZiU w Gnieźnie, ul. Słowackiego 45/47 Zajęcia odbywać się będą w doposażonej pracowni
w ramach projektu przez trenerów z doświadczeniem w przedmiotowej materii. Informacje o cateringu
Realizator usługi cateringu został wyłoniony w oddzielnym postępowaniu. Wykonawca zobowiąże trenera do
przekazywania firmie cateringowej informacji dot. liczby uczestników szkolenia w danym dniu, tuż po
rozpoczęciu szkolenia. Informacje o badaniach lekarskich Realizator usługi badań lekarskich został wyłoniony
w oddzielnym postępowaniu. Zamawiający skieruje uczestników kursu na badania lekarskie o ile będą

wymagane przed rozpoczęciem kursu zawodowego. Wykonawca otrzyma od zamawiającego listę osób
potwierdzającą uzyskanie wymaganych badań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

dysponowanie personelem 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: spawanie gazowe
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:Podstawowe informacje o
szkoleniu: Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji
zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie. Przedmiotem części jest
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ze spawania gazowego. Szkolenie winno zakończyć się
przystąpieniem do egzaminu i uzyskaniem certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub
równoważnym. Kursant musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
14.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych oraz Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym, jak również
przepisów szczegółowych dotyczących kwalifikacji zawodowych: -mieć ukończone 18 lat -wykształcenie co
najmniej podstawowe -zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające
przydatność do pracy w zawodzie spawacza -zainteresowanie techniczne. Uczestnik winien przejść

odpowiednie badanie lekarskie dopuszczające do uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnicy szkolenia Liczba
uczestników: 24 uczniów szkół ponadpodstawowych (+/- 2 osoby) Liczba grup: 3 grupy Czas trwania kursu
dla 1 grupy 127h wg następującego podziału: - 31h zajęć teoretycznych, - 96h zajęć praktycznych. Okres
przeprowadzenia szkoleń: od III.2021 do VI.2021 – zostanie on uzgodniony z Wykonawcą, mając na
względzie sytuacje epidemiologiczną w kraju. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć teoretycznych w
formie online. Forma prowadzenia zajęć (online/stacjonarnie) zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega sobie iż priorytetową formą realizacji kursu jest forma stacjonarna. Program szkolenia
i lista uczestników zostaną uzgodnione i załączone podczas podpisywania umowy i będą stanowiły załącznik
do umowy. Program szkolenia wykonawca jest zobowiązany przedstawić w terminie 5 dni, od dnia jego
wyłonienia w postępowaniu do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia
pomocy dydaktycznych w postaci podręczników, pomocy dydaktycznych - materiałów budowlane na zajęcia
(m.in. butle tlenowe i acetylenowe, drut spawalniczy, stal węglowa z cięciem, tarcze do cięcia i szlifowania,
odtłuszczacze, czyściwo) oraz pomoce dydaktyczne – środki ochrony osobistej (kamizelka odblaskowa,
rękawice robocze, okulary ochronne, mydło, pasta myjąca, ręcznik papierowy). Przewidziane są średnio 4
godziny dziennie, nie więcej niż 31 dni. Długość przerw jest ustalana w sposób indywidualny i elastyczny
przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Maksymalny dopuszczalny
poziom nieobecności Uczestnika określa Wykonawca (jednak nie może być on większy niż 20%) Zakres
programowy (minimalny) szkolenia: 1.Bezpieczeństwo i higiena pracy 2.Materiały dodatkowe do spawania
3.Oznaczanie i wymiarowanie spoin 4.Metody przygotowania złączy do spawania 5.Kwalifikowanie spawaczy
6.Zagadnienia wytwarzania stali 7.Spawalność stali 8.Skurcz, naprężenia i odkształcenia 9.NIezgodności
spawalnicze 10.Przegląd procesów spawania 11.Zapewnienie jakości w spawalnictwie 12.Budowa i
użytkowanie urządzeń do spawania gazowego 13.Zajęcia praktyczne MIEJSCE SZKOLENIA: CKZiU w
Gnieźnie, ul. Słowackiego 45/47 Zajęcia odbywać się będą w doposażonej pracowni w ramach projektu przez
trenerów z doświadczeniem w przedmiotowej materii. Informacje o cateringu Realizator usługi cateringu
został wyłoniony w oddzielnym postępowaniu. Wykonawca zobowiąże trenera do przekazywania firmie
cateringowej informacji dot. liczby uczestników szkolenia w danym dniu, tuż po rozpoczęciu szkolenia.
Informacje o badaniach lekarskich Realizator usługi badań lekarskich został wyłoniony w oddzielnym
postępowaniu. Zamawiający skieruje uczestników kursu na badania lekarskie o ile będą wymagane przed
rozpoczęciem kursu zawodowego. Wykonawca otrzyma od zamawiającego listę osób potwierdzającą
uzyskanie wymaganych badań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

doświadczenie personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: kurs montażu rusztowań
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:Podstawowe informacje o
szkoleniu: Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji
zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie. Przedmiotem części jest
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na kurs montażu rusztowań. Szkolenie winno zakończyć się
przystąpieniem do egzaminu i uzyskaniem certyfikatu wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego w Warszawie lub równoważnym. Kursant musi spełnić warunki określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn.20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; i
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat,
wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do odbycia
kursu. Uczestnicy szkolenia Liczba uczestników: 8 uczniów szkół ponadpodstawowych Liczba grup: 1 grupy
Czas trwania kursu dla 1 grupy 80h wg następującego podziału: - 48h zajęć teoretycznych, - 32h zajęć
praktycznych. Okres przeprowadzenia szkoleń: od III.2021 do VI.2021 – zostanie on uzgodniony z
Wykonawcą, mając na względzie sytuacje epidemiologiczną w kraju. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć
teoretycznych w formie online. Forma prowadzenia zajęć (online/stacjonarnie) zostanie uzgodniona z
Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie iż priorytetową formą realizacji kursu jest forma stacjonarna.
Program szkolenia i lista uczestników zostaną uzgodnione i załączone podczas podpisywania umowy i będą

stanowiły załącznik do umowy. Program szkolenia wykonawca jest zobowiązany przedstawić w terminie 2
dni, od dnia jego wyłonienia w postępowaniu do akceptacji Zamawiającego. Przewidziane są średnio 4
godziny dziennie . Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu: - badania lekarskie
dopuszczające do uczestnictwa w kursie - posiłek regeneracyjny - materiały dydaktyczne - środki ochrony
osobistej Długość przerw jest ustalana w sposób indywidualny i elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania
przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Maksymalny dopuszczalny poziom nieobecności
Uczestnika określa Wykonawca (jednak nie może być on większy niż 20%) Zakres programowy (minimalny)
szkolenia: 1. Użytkowanie eksploatacyjne 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3. Budowa rusztowań
budowlano-montażowych metalowych 4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlanomontażowych metalowych 5. Zajęcia praktyczne MIEJSCE SZKOLENIA: CKZiU lub inne (po uzgodnieniu z
Zamawiającym) Wykonawca podczas trwania szkolenia jest zobowiązany zapewnić: 1. Serwis kawowy, przy
realizacji minimum 4 godzin (zegarowych) zajęć, przygotowany w sposób estetyczny i higieniczny na min. 15
minut przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu lub w czasie przerwy w realizowanych godzinach szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania stołu, obrusu, serwetek, czystych sztućców wielokrotnego
użytku (łyżeczki do kawy/herbaty) oraz kubeczków jednorazowego użytku dostosowane do temperatury
gorących napojów. Na jednego uczestnika przypadać będzie: a. Gorący napój (kawa lub herbata – 200 - 250
ml) wraz z dodatkami (m. in. cukier, mleko, cytryna), b. Woda mineralna (niegazowana i gazowana – 500 ml),
c. Ciasteczka kruche (min. 3 rodzaje ciastek, 100 gram na osobę) 2. Obiad, przy realizacji minimum 6 godzin
(zegarowych), który powinien być wyporcjowany i podany na ciepło z kompletem serwetek i sztućców. Na
jednego uczestnika przypadać będzie: a. Posiłek minimum 500 gram na porcję zawierający następujące
składniki: • ziemniaki, ryż, kasza lub makaron, • dodatek mięsny, rybny (filet) lub jarski nie mniej niż 150
gram, • surówka lub gotowane warzywa (dwa rodzaje łącznie) minimum 150 gram na porcję. b. Zupa min 250
ml Napój - woda mineralna minimum 500 ml lub soki 100% w dzbankach szklanych, minimum 200 ml na
porcję.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

doświadczenie personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: wózki jezdniowe
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:Podstawowe informacje o
szkoleniu: Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji
zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie. Przedmiotem części jest
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na operatora wózków jezdniowych. Szkolenie umożliwia
zdobycie uprawnień operatora wózków jezdniowych realizowane zgodnie z wymogami określonymi w
Rozporządzenia Ministra Gosp. z dn. 10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymogami UDT. Szkolenia winno zakończyć się
egzaminem zewnętrznym wydanym przez UDT lub równoważny. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat,
wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy
operatora wózka jezdniowego. Uczestnicy szkolenia Liczba uczestników: 24 uczniów szkół
ponadpodstawowych (+/- 2 osoby) Liczba grup: 3 grupy Czas trwania kursu dla 1 grupy 55h wg następującego
podziału: - 34h zajęć teoretycznych, - 21h zajęć praktycznych. Okres przeprowadzenia szkoleń: od III.2021 do
VI.2021 – zostanie on uzgodniony z Wykonawcą, mając na względzie sytuacje epidemiologiczną w kraju.
Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć teoretycznych w formie online. Forma prowadzenia zajęć
(online/stacjonarnie) zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie iż priorytetową
formą realizacji kursu jest forma stacjonarna. Program szkolenia i lista uczestników zostaną uzgodnione i
załączone podczas podpisywania umowy i będą stanowiły załącznik do umowy. Program szkolenia
wykonawca jest zobowiązany przedstawić w terminie 5 dni, od dnia jego wyłonienia w postępowaniu do
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pomocy dydaktycznych w postaci
podręczników, pomocy dydaktycznych - materiały zużywalne na zajęciach, oraz pomoce dydaktyczne – środki
ochrony osobistej (kamizelka odblaskowa). Przewidziane są średnio 4 godziny dziennie , co przedkłada się na
14 dni szkoleniowych (jedna grupa). Długość przerw jest ustalana w sposób indywidualny i elastyczny przez
Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Maksymalny dopuszczalny

poziom nieobecności Uczestnika określa Wykonawca (jednak nie może być on większy niż 20%) Zakres
programowy (minimalny) szkolenia: 1.Typ stosowanych wózków jezdniowych 2.Budowa wózka 3.Czynności
kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka 4.Czynności kierowcy w czasie
pracy wózkami 5.Wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa 6.Wiadomości z zakresu BHP 7.Wiadomości o
dozorze technicznym 8.Akty prawne i warunki techniczne dozoru technicznego 9.Praktyczna nauka jazdy
wózkiem MIEJSCE SZKOLENIA: CKZiU w Gnieźnie, ul. Słowackiego 45/47 Informacje o cateringu
Realizator usługi cateringu został wyłoniony w oddzielnym postępowaniu. Wykonawca zobowiąże trenera do
przekazywania firmie cateringowej informacji dot. liczby uczestników szkolenia w danym dniu, tuż po
rozpoczęciu szkolenia. Informacje o badaniach lekarskich Realizator usługi badań lekarskich został wyłoniony
w oddzielnym postępowaniu. Zamawiający skieruje uczestników kursu na badania lekarskie o ile będą
wymagane przed rozpoczęciem kursu zawodowego. Wykonawca otrzyma od zamawiającego listę osób
potwierdzającą uzyskanie wymaganych badań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

doświadczenie personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

