
Wygenerowano: 2021-06-18 21:44 Strona 1 / 9

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Usługa organizacji obozu naukowego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku

Ogłoszenie

Numer

2021-24395-54801

Id

54801

Powstaje w kontekście projektu

RPPD.03.03.01-20-0183/18 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość"

Tytuł

Usługa organizacji obozu naukowego dla uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych poniżej. 
Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia 
zmiany.
2.� Zmiana sposobu wykonania Umowy lub zakresu Umowy w przypadku:
1)�zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, 
Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra – w takim wypadku Zamawiający 
dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone 
takimi zmianami prawa; 
2)�uzasadnionych przyczyn technicznych niezależnych od stron umowy;
3)�zmiany sposobu wykonywania umowy w wyniku konieczności wprowadzenia zmian w szczegółowym 
harmonogramie obozu naukowego;
4)�wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez 
Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację umowy w zakresie zmiany terminów wykonania 
lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego; 
5)�konieczności zmiany zakresu umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu umowy sytuacji:
a)�zmniejszenia liczby uczestników obozu naukowego, zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, 
powstałej po zawarciu umowy, przy czym zmniejszenie zakresu nie nastąpi o więcej niż 25% – 
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy się maksymalnie o kwotę wynikającą z iloczynu liczby osób, o 
które zmniejszy się liczba uczestników obozu i sumy kosztów jednostkowych przypadających na jednego 
uczestnika określonych w tabeli w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;
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b)�zwiększenia liczby uczniów biorących udział w obozie naukowym, jednak nie więcej niż o 20 osób 
w przypadku zrekrutowania większej liczby uczestników – wynagrodzenie Wykonawcy zwiększy się 
maksymalnie o kwotę wynikającą z iloczynu liczby osób, o które zwiększy się liczba uczestników obozu 
i sumy kosztów jednostkowych przypadających na jednego uczestnika określonych w tabeli w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;
6)�zwiększenie zakresu umowy w wyniku konieczności zrealizowania dodatkowych usług, które były 
możliwe do identyfikacji dopiero po zawarciu umowy;
7)�w przypadku zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac 
Wykonawcy;
8)�uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac, konieczności 
zmiany sposobu wykonania umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych 
metod i kanałów komunikacji.
3.�Zmiany w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:
1)�potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu prac;
2)�zaistnienia siły wyższej;
3)� konieczności zmiany terminu wykonania prac spowodowanej audytem zewnętrznym lub kontrolą 
zewnętrzną (np. kontrolą Projektu);
4)�konieczności zmiany terminów spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 2;
5)�z powodu wprowadzonych przez rząd nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z ogłoszonymi na 
terenie RP stanem epidemii we wskazanych terminach wymaganych do realizacji przedmiotu umowy,
6)�zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji:
a)�wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
b)�zmian, które są następstwem działania organów administracji, w szczególności w sytuacji: konieczności 
uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 
przewidywano przy zawieraniu umowy,
c)�wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia działań w celu wykonywania umowy.
4.�W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin wykonania umowy 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty.
5.�Zmiany wynagrodzenia w umowie mogą nastąpić w przypadku, gdy konieczność zmiany wynagrodzenia 
wynika z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 i 3.
6.�Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do treści oferty, które dotyczą sposobu 
wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze 
zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia 
lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników obozu naukowego.
7.�Wprowadzenie zmian nastąpi na wniosek Strony inicjującej zmianę bądź poprzez podpisanie przez 
Strony stosownego protokołu. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



Wygenerowano: 2021-06-18 21:44 Strona 3 / 9

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Usługa organizacji obozu naukowego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-18
1. 26.6.2021 - Zał. Nr 1A - Wzór harmonogramu
2. 26.6.2021 - Zał. Nr 2 - Formularz ofertowy
3. 26.6.2021 - Zał. Nr 1 - OPZ
4. 26.6.2021 - Zał. Nr 3 - Wzór umowy
5. 26.6.2021 - Zapytanie ofertowe - obóz naukowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-06-18

Data ostatniej zmiany

2021-06-18

Termin składania ofert

2021-06-28 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 
w Białymstoku
Stołeczna 21
15-869 Białystok
NIP: 5420306642

Osoby do kontaktu

Iwona Masalska
tel.: 85 742-12-13
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1
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Usługa organizacji obozu naukowego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Usługa organizacji obozu naukowego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa 
w Białymstoku

Kody CPV

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63511000-4 Organizacja wycieczek
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok
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Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-07-01

Koniec realizacji

2021-08-31

Opis

Zamawiający wymaga, aby obóz naukowy odbył się w terminie do 31 sierpnia 2021 roku. Dokładny 
termin realizacji obozu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie Zamawiającemu 
i uzgodnić wraz z podpisaniem umowy.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
szczegółowego harmonogramu obozu naukowego, przygotowanego na podstawie proponowanego 
harmonogramu złożonego wraz z ofertą. Szczegółowy harmonogram obozu musi zostać uzgodniony 
z Zamawiającym najpóźniej na 5 dni przed planowaną datą wyjazdu.Przysługujące Wykonawcy 
wynagrodzenie, pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki, Zamawiający opłaci w terminie 30 dni od 
dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury/rachunku oraz 
dostarczeniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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 
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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).

Typ
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Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego 
zamówienia – w celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże się doświadczeniem nabytym podczas 
w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie – w realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na organizacji obozu 
naukowego/wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego dla dzieci i młodzież w liczbie co najmniej 40 osób.

Okoliczność spełnienia warunku Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy)

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym – w celu 
spełnienia warunku Wykonawca wykaże się dysponowaniem: 1 osoby pełniącej funkcję koordynatora 
obozu odpowiedzialnego za pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym w kwestiach 
dotyczących organizacji obozu oraz zapewniającą sprawny, zgodny z programem przebieg obozu 
naukowego. Wskazana osoba winna posiadać doświadczenie nabyte podczas organizacji i 
realizacji co najmniej 1 obozu naukowego / wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego, w ramach którego 
realizowane były warsztaty naukowe w wymiarze min. 18 godzin lekcyjnych/zegarowych na grupę 
warsztatową.

W ofercie (formularz ofertowy) Wykonawca wskaże oraz osobę koordynatora obozu i jego 
doświadczenie zawodowe.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

a)�Cena (C) – 80%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C):
C = (C minimalna ÷ C oferowana) x 80 pkt
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

b)�Doświadczenie personelu – waga 20% 
Ocena w zakresie kryterium „doświadczenie personelu” będzie dokonywana na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy podanego w formularzu ofertowym.  W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 
20 pkt.
Szczegółowy sposób punktacji zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-06-18 - data opublikowania

-> 2021-06-28 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-07-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Usługa organizacji obozu naukowego dla 
uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Biał...
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-> 2021-08-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Usługa organizacji obozu naukowego dla 
uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Biał...  / występuje płatność częściowa


