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                                                             Szczecin, dnia 05.03.2020 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na 

„Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost 

jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

 USŁUGI SPOŁECZNE 

na podstawie art. 138o Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół Nr 4 

ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin 

zs4@miasto.szczecin.pl 

tel. 91 433 30 76 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Nazwa nadana zamówieniu: 

Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost 

jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia: 

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP 

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych  w projekcie: Czas 

na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół z podziałem 

na 3 części  

Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

b) Zakres zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych  

dla potrzeb Zamawiającego, polegających na zorganizowaniu  

i przeszkoleniu osób wskazanych przez Zamawiającego w następujących kursach/szkoleniach: 

1)  Część I: Doradztwo edukacyjno-zawodowe 144h 

2) Część  II : Kurs obsługi finansowo - księgowej 100h 

3)  Część III: Kurs  prawa jazdy kategoria B 60h 
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c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

dowolną ilość części zamówienia. 

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla Wykonawców, 

zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej 

Ogłoszeniem. 

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1)Termin wykonania zamówienia:  

  - część I 60 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 15.05.2020 r. 

 -  część II 120 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 31.07.2020r.  

 -  część III 150dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 10.09.2020r. 

2) Szkolenia będą się odbywać w roku 2020 w okresie od marca do września 

4. KRYTERIA OCENY OFERT  

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 

CENA  – waga kryterium: 100%  

Sposób przyznawania punktów w kryterium:  

  Cena najniższa spośród złożonych ofert 

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena oferty ocenianej 

Ocena ofert zostanie dokonana w każdej części odrębnie. 

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 

punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami 

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 4, w terminie do dnia 16.03.2020 r.            

do godz. 12
00

. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2020r. o godz. 14
00

 w Zespole Szkół Nr 4  w gabinecie 

Dyrektora Szkoły. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 

3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy/om, którego/ych oferta będzie odpowiadała 

wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji. 
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2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia lub poszczególne części. 

Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie. 

3) Z wybranym/i wykonawcą/ami zostanie zawarta pisemna umowa. 

 

 

Lista załączników: 

- Zał. do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawcy 

- Zał. 1 do Instrukcji – Formularz ofertowy 

- Zał. 2 do Instrukcji – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

- Zał. 3 do Instrukcji – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych 

- Zał. 4 do Instrukcji – Wykaz Usług 

- Zał. 5 do Instrukcji – Umowa o wykonanie usług szkoleniowych 

- zał. 6 do Instrukcji – Listownik wersja monochromatyczna 

 

 


