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Białystok, 25 marca 2022 r. 
Znak sprawy:  
26.4.2022 
 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SWZ”) 
na wykonanie dostawy pn. 
„Przeprowadzenie cykli warsztatów z branży gastronomicznej” 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok 
tel. 85 742-12-13 
fax 85 742-29-23 
www.zst.bialystok.pl 
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl 
strona postępowania: http://zst.bialystok.pl/dla-partnera/26-4-2022-przeprowadzenie-cykli-
warsztatow-z-branzy-gastronomicznej/ 
 
Zamawiający jest jednostką organizacyjną administracji samorządowej: 
Miasta Białystok – Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,                               
NIP 966-211-72-20 
 
Identyfikator ePUAP:  anders 
Adres skrzynki podawczej: /anders/SkrytkaESP 
 
Osoba do kontaktów: Iwona Masalska tel. (+48) 85 742-12-13 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

III. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 
Z WYKONAWCAMI: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu 
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP-u 
(https://epuap.gov.pl/wps/portal). 

mailto:szkola@zst.bialystok.pl
http://zst.bialystok.pl/dla-partnera/26-4-2022-przeprowadzenie-cykli-warsztatow-z-branzy-gastronomicznej/
http://zst.bialystok.pl/dla-partnera/26-4-2022-przeprowadzenie-cykli-warsztatow-z-branzy-gastronomicznej/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w 
Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Regulaminie ePUAP dostępnym 
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 
tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy, o których mowa w pkt 2, wynosi 150MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, wskazaną w UPP (Urzędowym 
Poświadczeniu Przedłożenia). 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna 
(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie 
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal – „Formularz do komunikacji”. Korespondencja, o 
której mowa w zdaniu poprzednim, przesłana za pomocą tego formularza, nie może 
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej email: szkola@zst.bialystok.pl. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą 
poczty elektronicznej, na adres email:  szkola@zst.bialystok.pl. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

10.  W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
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utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, np. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
Wykonawca, wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych, zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać (np. poprzez załączenie uzasadnienia, 
ewentualnie dowodów), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie 
innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami, Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródeł zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

13. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie cykli warsztatów 
dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w 
Białymstoku, będących uczestnikami Projektu.  

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

3. 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. 

4. Opis części zamówienia: 
Część I – Akademia kulinarna 

L.p. Nazwa warsztatów Zakres tematyczny warsztatów Wymiar osobowo -godzinowy 

warsztatów 

1. SEKRETY BARISTY 

 

- omówienie drogi kawy z plantacji do filiżanki, 

- czym się charakteryzuje każdy rodzaj kawy, którą 

pijemy; 
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- praktyka espresso; 

- parametry poprawnego espresso (wpływ 

poszczególnych składowych procesu parzenia na 

efekt w filiżance (grubość mielenia, uzysk w filiżance); 

- podstawowe napoje mleczne w kawiarni; 

- Latte art (podstawowe ćwiczenia – tworzenie bazy 

do rysowania, jak sprawić żeby piana pojawiła się na 

kremie wtedy kiedy chcemy; serce, tulipan, rozeta – 

pokaz rysowania podstawowych wzorów; 

- ćwiczenia praktyczne 

 

Do przeszkolenia: 2 grupy po 10 osób 

każda, wymiar szkolenia dla każdego z 

warsztatów: min. 4 godziny zegarowe. 

2. TAJEMNICE 

SOMMELIERA 

 

- techniki degustacji: „oko”, „nos”, „usta”; 

- degustacja win w trzech etapach: oko, nos, usta; 

- czytanie etykiety; 

- szczepy winogron; 

- produkcja wina 

 

3. KUCHNIA PODLASKA - charakterystyka kuchni podlaskiej; 

- najważniejsze i najbardziej rozpoznawane potrawy 

kuchni podlaskiej; 

- wspólne gotowanie przykładowych dań 

regionalnych kuchni podlaskiej (np.: kartacze, 

chłodnik po litewsku, soczewiaki, bliny  kiszka 

ziemniaczana) 

 

4. DEKORACJE Z 

CZEKOLADY 

 

- krótka historia czekolady; 

- rodzaje czekolad; 

- podstawy pracy z czekoladą; 

- podstawowe sposoby roztapiania; 

- temperowanie czekolady; 

- formowanie skorupek czekoladowych do pralin; 

- przygotowanie nadzień czekoladowych typu 

„ganache”; 

- produkcja pralin z formy i produkcja formowanych 

ręcznie trufli z dekoracją; 

- dekorowanie owoców w czekoladzie 

 

5. RYBY I OWOCE 

MORZA 

 

- owoce morza, ich przechowywanie, obróbka oraz 

maksymalne wykorzystywanie produktu; 

- prezentacja, omówienie oraz degustacja produktów 

(krewetki, małże, przegrzebki, homary, mule itp.); 

- omówienie świeżości produktu jakim są owoce 

morza; 

- najlepsze metody obróbki owoców morza i ryb oraz 

łączenie ich  z innymi składnikami; 

- przygotowywanie dań  z owoców morza i ryb w myśl 

idei zero waste; 

- odpowiednie prezentowanie dań z owoców morza, 

dekoracje 

 

 

Część II – Nowoczesność w kuchni 
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L.p. Nazwa warsztatów Zakres tematyczny warsztatów Wymiar osobowo -godzinowy 

warsztatów 

1. STYLIZACJA ŻYWNOŚCI  - przegląd technik i sposobów pracy oraz dobieranie 

odpowiedniego sprzętu do  fotografii kulinarnej; 

- poprawne dobieranie parametrów ekspozycji oraz 

wykorzystywanie różnych rodzajów światła; 

- układanie kompozycji, tworzenie relacji pomiędzy 

poszczególnymi elementami; 

- stylizacja jedzenia (stołowy savoir vivre - podstawy 

nakrycia stołu, przygotowanie jedzenia do sesji, sposoby 

na "apetyczność"; narzędzia i akcesoria stylisty jedzenia, 

kolory i światło); 

- fotografowanie jedzenia 

 

Do przeszkolenia: 2 grupy po 10 

osób każda, wymiar szkolenia dla 

każdego z warsztatów: min. 4 

godziny zegarowe. 

 

2. CARVING 

 

- historia carvingu; 

- podstawowe  narzędzia używane w carvingu: nożyki, 

dłuta, zasady ich używania i konserwacji; 

- przechowywanie i zabezpieczanie gotowych prac; 

- prezentacja podstawowych technik stosowanych w 

carvingu; 

- samodzielne wykonywanie dekoracji (np. róża w 

buraku/kalarepie, szyszka z marchwi, dekoracja w 

melonie/arbuzie); 

- tworzenie kompozycji z różnych dekoracji 

owocowych/warzywnych 

 

3. SOUSE VIDE - co to jest souse vide i jaki sprzęt jest do tego potrzebny; 

- obróbka wstępna mięsa – marynata; 

- nadawanie kształtu mięsa; 

- przygotowanie do gotowania souse vide; 

- dobór dodatków; 

- tabela temperatur danych mięs; 

- obróbka mięsa po ugotowaniu 

 

4. KUCHNIA 

MOLEKULARNA 

- zarys historii kuchni molekularnej, co ona oznacza; 

- dekonstrukcja – nowoczesne formy klasycznych dań; 

- ciekły azot i suchy lód – zastosowanie chłodzenia w 

przygotowywaniu dań; 

- emulgacja – łączenie substancji niejednorodnych; 

- zagęszczanie – sosy, zawiesiny, wykorzystanie m.in. 

ksantyny, maltodekstryny; 

- sferyfikacja – przygotowanie kawioru warzywnego; 

- żelowanie – galaretki wykorzystanie m.in. agaru czy 

pektyny 

 

 

Część III – Słodkiego, miłego życia 
L.p. Nazwa warsztatów Zakres tematyczny warsztatów Wymiar osobowo -godzinowy 

warsztatów 

1. CZEKOLADA    - czekolada na gorąco do picia; 

- roztapianie i temperowanie czekolady; 

- przygotowywanie czekolady do dekorowania ciastek, 

herbatników i innych wyrobów; 

- polewa czekoladowa do ciast; 

- herbatniki cytrynowe z czekoladą białą; 

- brownie - ciasto czekoladowe 

 

Do przeszkolenia: 2 grupy po 10 osób 

każda, wymiar szkolenia dla każdego z 

warsztatów: min. 4 godziny zegarowe. 

 

2. BEZOWE WARIACJE -  jak zrobić delikatną kruchą bezę; 

- dodatki do bez; 
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- wykonanie przykładowych wyrobów bezowych (np.: 

Pavlova z owocami, tort bezowy Daquas, szarlotka z 

bezą, Eton mess z czekoladowymi bezikami) 

 

3. SŁODYCZE 

ŚWIĄTECZNE 

- podstawowe słodkości na Święta Bożonarodzeniowe; 

- słodkości wege; 

- słodkości świąteczne w różnych krajach; 

- sporządzanie przykładowych słodkości 

Bożonarodzeniowych (4 rodzaje) 

 

 

Część IV – Kuchnia dalekowschodnia 
L.p. Nazwa warsztatów Zakres tematyczny warsztatów Wymiar osobowo -godzinowy 

warsztatów 

1. KUCHNIA 

INDYJSKA   

- charakterystyka kuchni indyjskiej; 

- gotowanie ryżu basmati 

- Bread Pakora - aromatyczne smażone chlebki z 

farszem ziemniaczanym; 

- Dhania Chutney – orzeźwiający sos ze świeżej 

kolendry; 

- Punjabi Chole – tradycyjne danie punjabskie z 

cieciorki; 

- Dal Tadka – potrawka z żółtej soczewicy; 

- Mango lassi – napój jogurtowy z mango 

 

Do przeszkolenia: 2 grupy po 10 osób 

każda, wymiar szkolenia dla każdego z 

warsztatów: min. 4 godziny zegarowe. 

 

2. KUCHNIA CHIŃSKA - charakterystyka kuchni chińskiej; 

- sajgonki wegetariańskie; 

- chińskie pierogi gotowane na parze; 

- koktajl z kuleczkami tapioki 

 

3. KUCHNIA TAJSKA  - charakterystyka kuchni tajskiej; 

- typowe dania i składniki kuchni tajskiej; 

- przykładowe cztery dania kuchni tajskiej 

 

4. SUSHI - historia, istota i rodzaje sushi; 

- omówienie podstawowych surowców potrzebnych 

do przygotowania sushi; 

- pokaz przygotowania różnorodnych typów sushi 

połączony z degustacją; 

- trening praktyczny dla uczestników kursu – 

samodzielne przygotowywanie podstawowych form 

sushi 

 

 

Część V – Alternatywne sposoby odżywiania 
L.p. Nazwa warsztatów Zakres tematyczny warsztatów Wymiar osobowo -godzinowy 

warsztatów 

1. DIETA WEGETARIAŃSKA - pikantne saag aloo albo alo gobi - indyjskie vege 

dania 

- warzywa w tempurze z własnym sweet chilli sauce 

- java curry z ryżem jaśminowym 

- pancakes gryczane z własnym masłem 

orzechowym 

- gnocchi z pieczonych buraków z masłem 

szałwiowym i gorgonzolą 

 

Do przeszkolenia: 2 grupy po 10 osób 

każda, wymiar szkolenia dla każdego 

z warsztatów: min. 4 godziny 

zegarowe. 

 

2. DIETA WEGAŃSKA - podstawy diety roślinnej; 
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- różne odmiany diet wegańskich, diety znanych 

lekarzy (Ornish, Barnard, Fuhrman, Esselstyn); 

- zespół jelita drażliwego a dieta wegańska, różne 

schorzenia a dieta roślinna; 

- wskazówki na temat prowadzenia diety roślinnej 

w różnych schorzeniach (insulinooporność, dna 

moczanowa, niedoczynność tarczycy, miażdżyca i 

nadciśnienie); 

- przykładowe potrawy w kuchni wegańskiej; 

- informacje na temat niezbędnych suplementów 

 

3. KUCHNIA 

BEZGLUTENOWA 

 

– dieta bezglutenowa – podstawy; 

- gdzie i co kupować – jakość i cena; 

-  mąki i proszek do bezglutenowych wypieków; 

- pulchny bezglutenowy chleb lub bułki; 

- naleśniki; 

– przygotowywanie past warzywnych, kotletów, 

pasztetów i słodkich smarowideł kanapkowych 

 

4. ZDROWE ŻYWIENIE - zasady zdrowego żywienia; 

- komponowanie prawidłowego dobowego 

jadłospisu na podstawie piramidy zdrowego 

żywienia; 

- wybieranie zdrowych produktów – czym się 

kierować, które informacje na etykietach są ważne; 

- komponowanie prostych posiłków do 

szkoły/pracy; 

- przykładowe aranżacje prostych jadłospisów (z 

pomysłami na potrawy) 

 

 
5. Na każdy z warsztatów uczęszczać będą 2 grupy, po 10 osób każda. Uczestnicy 

warsztatów posiadają aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. 

6. Jedne warsztaty winny trwać minimum 4 godziny zegarowe.  

7. 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. 

8. Zapłata wynagrodzenia następować będzie po realizacji całej części zamówienia 

(przeprowadzenie wszystkich warsztatów z danej części). 

9. 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 kursów. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga zgody 

Zamawiającego. 

10. Zakres zamówienia obejmuje, w każdej z części: 
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1) przeprowadzenie zajęć w formie teoretycznej oraz warsztatów praktycznych - w 
miejscu zapewnionym przez Wykonawcę, położonym w granicach 
administracyjnych miasta Białystok; 

2) zapewnienie uczestnikom warsztatów nieodpłatnie pomocy dydaktycznych i 
materiałów szkoleniowych oraz produktów spożywczych w ilości odpowiedniej, dla 
każdego uczestnika oraz 1 egz. dokumentacji dla Zamawiającego; 

3) ubezpieczenie uczestników warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków 
powstałych w okresie jego trwania na kwotę nie mniejszą, niż 10 000 zł na jednego 
uczestnika; 

4) poinformowanie uczestników warsztatów na pierwszym spotkaniu o 
współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego; 

5) oznakowanie miejsca warsztatów i wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją 
warsztatów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
(https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/promocja_projektu/zasady-
promowania-projektu---umowy-podpisane-po-1-stycznia-2018-roku.html); 

6) test wiedzy przed i po odbyciu warsztatów 
7) po zakończeniu warsztatów - wydanie uczestnikowi warsztatów 

certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. 
11. Wykonawca, po zrealizowaniu zamówienia przedłoży Zamawiającemu odpowiednio 

oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

1) listy obecności uczestników zajęć; 
2) dziennik zajęć; 
3) potwierdzenie odbiorów materiałów dydaktycznych; 
4) protokół odbioru zaświadczeń uczestnictwa; 
5) testy kompetencji i protokół testu; 
6) dokumentację fotograficzną każdego z warsztatów (na płycie CD lub DVD); 
7) kopie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie uczestników warsztatów od 

następstw nieszczęśliwych wypadków na wymaganą kwotę.  
12. Miejsce realizacji szkolenia: granice administracyjne miasta Białystok. Miejsce realizacji 

zajęć wskazuje Wykonawca w ofercie i jest ono punktowane w ramach kryteriów oceny 

ofert. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy z 

uwzględnieniem wymagań prawnych co do częstotliwości zajęć. Usługa szkoleniowa 

winna być wykonana w dostosowanych ilościowo i jakościowo pomieszczeniach, z 

uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, zgodnie z 

rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami). 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli przez Zamawiającego, oraz inne 

uprawnione instytucje, w tym finansującą Projekt, realizacji zamówienia na jego 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/promocja_projektu/zasady-promowania-projektu---umowy-podpisane-po-1-stycznia-2018-roku.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/promocja_projektu/zasady-promowania-projektu---umowy-podpisane-po-1-stycznia-2018-roku.html
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każdym etapie m.in. poprzez możliwość kontroli dokumentacji oraz wizyty 

monitoringowe. 

14. Forma i tryb zajęć: szkolenie powinno być realizowane w formie stacjonarnej i 

obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

15. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w trybie indywidualnym dla wskazanej przez 

Zamawiającego liczby osób lub dołączenie do grupy szkoleniowej z otwartego naboru 

planowanej przez Wykonawców, pod warunkiem, że wszystkie warunki postępowania, 

w tym wymiar i zakres tematyczny zajęć będzie tożsamy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) bieżącego monitorowania postępów w nauce uczestników/uczestniczek projektu 
poprzez m.in. przeprowadzanie testów wiedzy przed i po szkoleniu, dopilnowania 
aktywnego uczestnictwa w szkoleniach uczestników Projektu i bieżącego 
prowadzenia dziennika zajęć, list obecności zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego wzorem oraz przekazywania go Zamawiającemu na każde żądanie; 

2) przekazywania niezwłocznie informacji, w formie telefonicznej lub e-mail, o 
każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju 
zaległości; 

3) przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji projektu; 
4) sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków i informowania 

Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na 
realizację zadań, do których realizacji jest zobowiązany. 

 
17. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wyszczególnionym powyżej opisem przedmiotu 

zamówienia oraz projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 
18. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 
19. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień  (CPV): 
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

20. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Zawodowe perspektywy Zespołu 

Szkół Technicznych - kierunek przyszłość", współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na 

obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

21. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający przez ofertę 

częściową rozumie realizację przedmiotu zamówienia na części od I do V. W 

przedmiotowym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do 

jednej, kilku lub wszystkich części postępowania. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy;  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy;  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy;  
4) zdolności technicznej lub zawodowej – 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. Doświadczenie trenera jest punktowane w ramach kryteriów 
oceny ofert. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), 
warunek zdolności technicznej lub zawodowej winien wykazać co najmniej jeden z 
konsorcjantów. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg 
formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale VIII SWZ 
dokumenty. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
rozdz. VI niniejszej SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie 
informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w 
przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udowodni 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; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 
ust. 1 Pzp; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane; 

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub 
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ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy – nie dotyczy niniejszego 
postępowania; 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 
116 ust. 1 ustawy Pzp; 

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. UWAGA! Wykonawca nie 
może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 108 ust. 
1 ustawy Pzp. 

 

VIII. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKONAWCA DOŁĄCZA 
DO OFERTY:  

1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub 
wg Załącznika nr 1 do SWZ). 

2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz ze wskazaniem 
kwalifikacji trenera/trenerów skierowanych do realizacji zamówienia (na lub 
zgodnie z formularzem ofertowym – Załącznik nr 2 do SWZ). 
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IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:  

- nie dotyczy. 

 

X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO: 

W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy;  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy;  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy;  
4) zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy. 

 

XI. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: nie dotyczy. 
 

XII. WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia, że  Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu: 

1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
(na lub wg Załącznika nr 1 do SWZ) - składa każdy z Wykonawców do oferty,  
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX SWZ - składa każdy z Wykonawców  

na wezwanie Zamawiającego. 
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2 
i 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

6. Przepis pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
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7. Przepisy pkt 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa 
w pkt 2, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów. 
 

XIII. PODWYKONAWCY: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania imion i nazwisk albo 
nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: nie dotyczy 
 

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert, 
tj. do dnia 03 / 05 / 2022 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed 
upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 4, następuje wraz z przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 
dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
„Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” Wykonawca 
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zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Sposób złożenia oferty, w tym sposób jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji 
użytkownika systemu”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (podpisanej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w jednym ze wskazanych formatów 
danych: .pdf, .doc, .docx. Rekomendowany przez Zamawiającego format plików to 
.pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 
wykorzystanie jednego z formatów kompresji: .zip, .7Z. 
Zamawiający dopuszcza również inne formaty danych, a także inne formaty kompresji 
spośród formatów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2247), zwanego dalej rozporządzeniem KRI, przy czym Wykonawca powinien 
przygotować dokument elektroniczny z uwzględnieniem definicji pisemności zawartej 
art. 7 pkt 16 ustawy Pzp oraz § 10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie. UWAGA - Zamawiający przypomina Wykonawcom, że wśród formatów 
powszechnie stosowanych, a NIEWYSTĘPUJĄCYCH w rozporządzeniu KRI, są m. in.: 
.rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Formatów tych nie należy stosować. 

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka plików elektronicznych, Zamawiający rekomenduje 
podpisanie każdego z plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie skompresowanie folderu, który 
po zaszyfrowaniu może zostać przesłany za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. W przypadku przekazywania w postępowaniu 
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

7. Zamawiający zaleca, w miarę możliwości Wykonawcy, aby w przypadku podpisywania 
pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz 
plików podpisu w formacie XAdES. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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9. Wykonawca składa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca ma 
prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część postępowania. Wykonawca może przed 
upływem terminu do składania ofert wycofać/ zmienić ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania/ zmiany oferty został 
opisany w „Instrukcji użytkownika systemu”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

10. Dokumenty zawarte w ofercie: 
1) formularz ofertowy (na lub wg Załącznika nr 2 do SWZ) wraz z wykazem osób 

skierowanych do realizacji zamówienia i określeniem doświadczenia tych osób; 
2) pełnomocnictwo lub inny  dokument  potwierdzający uprawnienie do 

podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników); 
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdz. VIII SWZ (na lub wg 

Załącznika nr 1 do SWZ). 
4) zobowiązanie innego podmiotu (na lub wg. Załącznika nr 4 do SWZ). 

11. Pełnomocnictwo powinno być przekazane w formie oryginału sporządzonego w 
formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 
postaci elektronicznej (podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub 
notarialnie poświadczonej kopii w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez notariusza, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r. prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.). Elektroniczna 
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12. Dokumenty i oświadczenia składane są w postaci dokumentów elektronicznych 
lub w postaci cyfrowego odwzorowania poświadczonego za zgodność z oryginałem, 
zgodnie z § 7 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2452). 

13. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty dołączone do niej są jawne na mocy 
art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem skutecznie zastrzeżonych przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913). 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
15. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony  
zgodnie z pkt 11.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. 

4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się 
na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
16. Treść oferty musi być zgodna w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. 
 

XVII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć, jak wskazano w Rozdz. XVI SWZ, do dnia 04 / 04 / 2022 r. 
do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 / 04 / 2022 r.  o godz. 12:00. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach 
oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach 
zawartych w ofertach. 

 

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia, na który 
składana jest oferta, określony w Rozdz. IV SWZ i uwzględniać wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego 
podatku VAT. 

4. Dla porównania ofert w każdej z części przedmiotu zamówienia Zamawiający 
przyjmuje cenę oferty brutto, wskazaną w formularzu ofertowym.  

5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawca 
powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z 
należytą starannością. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 
ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7. W ofercie, o której mowa w pkt 7, Wykonawca ma obowiązek: 
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1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert i ich znaczeniem, gdzie 1 % = 1 pkt: 

1) cena oferty (KC) – 60 %, 
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena oferty (KC) wg następującego wzoru: 
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium KC = (Comin ÷ Coo) × 60 pkt 
gdzie: 
Comin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych 
Coo - cena ofertowa oferty ocenianej 
Oferta może otrzymać w zakresie kryterium cena oferty (KC) maksymalnie 60 pkt. 

 
2) Dodatkowe doświadczenie trenera/trenerów skierowanych do realizacji 

zamówienia (D) – 20% 
Zamawiający przyzna ofercie punkty, wyliczone w następujący sposób: 

a) doświadczenie trenera nabyte podczas prowadzenia minimum 1 
zakończonego szkolenia/zajęć/kursu/seminarium/warsztatów 
grupowych, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat, w tematyce z 
branży gastronomicznej (warunek minimalny) – 0 pkt; 

b) doświadczenie trenera nabyte podczas prowadzenia 2 

zakończonych szkoleń/zajęć/kursów/seminariów/warsztatów 

grupowych, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat, w tematyce z 

branży gastronomicznej – 10 pkt; 

c) doświadczenie trenera nabyte podczas prowadzenia 3 i więcej 

zakończonych szkoleń/zajęć/kursów/seminariów/warsztatów 

grupowych, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat, w tematyce z 

branży gastronomicznej – 20 pkt; 

Oferta może uzyskać w zakresie tego kryterium termin realizacji maksymalnie 20 
punktów. 
Przez szkolenie/zajęcia/kurs/seminarium/warsztaty grupowe Zamawiający rozumie łączną 
ilość grup szkoleniowych przeszkolonych w ramach jednej umowy, realizowanej dla jednej 
instytucji/podmiotu. Jeżeli szkolenie prowadzone było dla kilku jednostek/podmiotów 
jednocześnie (lub/i w podziale na grupy) powyższą sytuacje należy interpretować jako 
jedno szkolenie. 
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W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby do realizacji danej części zamówienia, 

Zamawiający przyjmie najniższe doświadczenie wspólne wszystkim wskazanym osobom. 

 
3) Miejsce prowadzenia zajęć (M) – 20%: 

Zamawiający przyzna ofercie punkty w zależności od lokalizacji miejsca znajdującego się w 
granicach administracyjnych miasta Białystok, wskazanego w ofercie jako miejsce 
prowadzenia warsztatów: 

a) miejsce prowadzenia zajęć zlokalizowane w odległości do 1 km od 
siedziby Zamawiającego - 20 pkt 

b) miejsce prowadzenia zajęć zlokalizowane w odległości > 1 km do 5 km 
od siedziby Zamawiającego - 10 pkt 

c) miejsce prowadzenia zajęć zlokalizowane w odległości > 5 km od 
siedziby Zamawiającego - 0 pkt 

Dla oceny odległości miejsca prowadzenia zajęć, Zamawiający przyjmie odległość 
najkrótszej pieszej trasy między miejscem lokalizacji warsztatów a siedzibą 
Zamawiającego, według map serwisu Google https://www.google.pl/maps . 

Oferta może uzyskać w zakresie tego kryterium termin realizacji maksymalnie 20 
punktów. 

2. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę 
punktów w ww. kryteriach.  

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która 
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają 
taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z 
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a w przypadku, gdy nie będzie można dokonać 
wyboru oferty w taki sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 
innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

https://www.google.pl/maps


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

str. 19 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz dokumentach zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający prześle pocztą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim 
Wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie. 

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
nie dotyczy 

 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

2. Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 513 - 521 ustawy Pzp: 
1) Odwołanie przysługuje na: 

a)  niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 
postanowienie umowy, 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
3) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

4) Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5) Odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
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b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 ppkt 5 i 6 wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne 
przepisy Działu IX Rozdziału 2 Oddziałów 3-12 ustawy Pzp. 

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 
publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń 
elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby 
przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi – zgodnie z przepisami art. 579 - 590 ustawy Pzp. 
 

XXIII. PROJEKT UMOWY 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym 
Załącznik Nr 3 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją projektu umowy przez 
Wykonawcę. 
 

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA:  

1. Przedstawienia ofert wariantowych. 
2. Złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: 

1. Zawarcia umowy ramowej. 
2. Udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. 
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3. Zaliczek dla Wykonawców. 
4. Rozliczeń w walutach obcych. 
5. Aukcji elektronicznej. 
6. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów art. 261 ustawy Pzp. 
7. Obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 

60 i art. 121 ustawy Pzp. 

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z  PRZEPISÓW  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: 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 ze zm.), zwanego RODO, informuję, że:  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 

Białystok; 

2)  dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku – inspektor@jk-m.pl, tel. 

511268962; 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w 

zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i 

doświadczenie oferenta) lub ułatwienie kontaktu z oferentem; 

4)  dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. 

dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie 

zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w 

granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane 

zostały zawarte w ofercie; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat; 

6)  podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem 

oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego 

oferty; 
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7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), 

sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9)  osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

W sprawach nieuregulowanych w dokumentach zamówienia zastosowanie mają 
przepisy ustawy Pzp i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
 

XXVIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ: 

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie wstępne. 
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy. 
3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy. 
4. Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu. 

 
Podpisano 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
Renata Frankowska 


