
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-02-2020

Termin składania ofert

02-03-2020

Numer ogłoszenia

1234355

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej nazwą
postępowania w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ul.
Stołeczna 21, 15-879 Białystok (Sekretariat),
2. Ofertę należy złożyć do dnia 02.03.2020 r. do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 02.03.2020 r. o godzinie 12:05. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Piekarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 742 12 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie cykli warsztatów dla uczniów
Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku, będących
uczestnikami Projektu. 
Zamówienie podzielone jest na 5 części – cykli pod nazwami: Akademia kulinarna, Nowoczesność
w kuchni, Słodkiego, miłego życia, Kuchnia dalekowschodnia, Alternatywne sposoby odżywiania.
Na każdą z pięciu części składają się wyszczególnione poniżej warsztaty tematyczne. Oferty można
składać w odniesieniu do każdej z części zamówienia. Oferta złożona na daną część musi zawierać
wszystkie wyszczególnione w jej ramach warsztaty.

Kategoria ogłoszenia



Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników Projektu kwalifikacji zawodowych i uzyskanie
certyfikatów/zaświadczeń.

Przedmiot zamówienia

Część I – Akademia kulinarna
Na część I składają się następujące warsztaty: 
1. SEKRETY BARISTY
2. TAJEMNICE SOMMELIERA
3. KUCHNIA PODLASKA 
4. DEKORACJE Z CZEKOLADY
5. RYBY I OWOCE MORZA.
Część II – Nowoczesność w kuchni, Na część II składają się następujące warsztaty:
1. STYLIZACJA ŻYWNOŚCI 
2. CARVING
3. SOUSE VIDE
4. KUCHNIA MOLEKULARNA.
Część III – Słodkiego, miłego życia, Na część III składają się następujące warsztaty: 
1. CZEKOLADA 
2. BEZOWE WARIACJE
3. SŁODYCZE ŚWIĄTECZNE
Część IV – Kuchnia dalekowschodnia, Na część IV składają się następujące warsztaty: 
1. KUCHNIA INDYJSKA 
2. KUCHNIA CHIŃSKA
3. KUCHNIA TAJSKA 
4. SUSHI
Część V – Alternatywne sposoby odżywiania, Na część V składają się następujące warsztaty:
1. DIETA WEGETARIAŃSKA
2. DIETA WEGAŃSKA
3. KUCHNIA BEZGLUTENOWA
4. ZDROWE ŻYWIENIE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

80000000-4



Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy
rozpoczęcie warsztatów nastąpiło przed datą 30 czerwca 2020 r. (do czasu zakończenia warsztatów)
oraz przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu (o
czas niezbędny do zakończenia warsztatów).
3. Warsztaty będą się odbywać w dni robocze po zajęciach dydaktycznych, po godzinie
16-ej, oraz w soboty. Po ukończeniu warsztatów, wszyscy uczestnicy otrzymają imienne
zaświadczenie o odbyciu warsztatów.
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie po realizacji całej części zamówienia
(przeprowadzenie wszystkich warsztatów z danej części).
5. Realizacja warsztatów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez
Wykonawcę i stanowiącym integralną część umowy. Wykonawca sporządzi i przedłoży
Zamawiającemu szczegółowy program poszczególnych warsztatów. Zamawiający dopuszcza
możliwość prowadzenia zajęć w terminach innych niż wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli
konieczność zmiany będzie wynikała z obiektywnych przyczyn wynikłych w trakcie realizacji
umowy, bądź w celu usprawnienia procesu prowadzenia zajęć bądź z przyczyn wynikłych z potrzeb
uczestników warsztatów. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego.

Załączniki

wzór umowy
formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1444158
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1444157
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1444156


Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym – w celu
spełnienia warunku Wykonawca wykaże się dysponowaniem trenerem/trenerami skierowanymi do
realizacji zamówienia, którzy:

- posiadają doświadczenie nabyte podczas prowadzenia minimum 1 zakończonego
szkolenia/zajęć/kursu/seminarium/warsztatów grupowych, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3
lat, w tematyce z branży gastronomicznej
- posiadają doświadczenie zawodowe (wskazane szczegółowo w Zapytaniu ofertowym,
stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, za wyjątkiem zmian
harmonogramu warsztatów

2. Dopuszcza się zmianę wskazanego w umowie trenera na osobę o kwalifikacjach/doświadczeniu
nie mniejszym niż wymagane w postępowaniu o zamówienie i punktowanego w ramach kryterium
oceny ofert. Zmiana osoby trenera wymaga uzasadnienia strony inicjującej zmianę oraz wymaga
akceptacji koordynatora ze strony Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć w terminach innych niż wskazane w
ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli konieczność zmiany będzie wynikała z obiektywnych przyczyn
wynikłych w trakcie realizacji umowy, bądź w celu usprawnienia procesu prowadzenia zajęć bądź z
przyczyn wynikłych z potrzeb uczestników warsztatów. Każdorazowa zmiana harmonogramu
wymaga zgody Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi w jego treści - wg załącznika nr 2 do
Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia przewiduje możliwość
udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości zamówienia
podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak zamawiane.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena (C) – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C):



C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt
b) Dodatkowe kwalifikacje trenera/trenerów skierowanych do realizacji zamówienia (D) – 20%
c) Miejsce prowadzenia zajęć (M) – 20%.
Szczegółowy opis i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów oceny ofert określa
załącznik do niniejszego ogłoszeni (Zapytanie ofertowe).

Wykluczenia

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE
tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z
następujących czynów:
� udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji
ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
� korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa
Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze
prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie
krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
� nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
� przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie
z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja
ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z
22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub
usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
� prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu
finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s.
15);
� pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego
procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 



w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania
(formularz ofertowy).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO BIAŁYSTOK

Adres

Słonimska 1

15-950 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

85869000

Fax

858696266

NIP

9662117220

Tytuł projektu

Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - Kierunek przyszłość.

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0183/18-00


