
Wygenerowano: 2020-09-09 10:46 Strona 1 / 19

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„KPK – Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży”

Ogłoszenie

Numer

2020-3576-4089

Id

4089

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-Z040/17 - KPK –Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży

Tytuł

„KPK – Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży”

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający 
przewiduje dokonanie takich zmian w szczególności w razie: 
1.1�zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego ze względów losowych, zdrowotnych lub innych, przy 
czym zmieniony personel musi spełniać wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia,
1.2�zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych, korzystnych dla Zamawiającego, w przy-
padku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, przy czym 
zmieniony podwykonawca musi spełniać wymogi określone w Istotnych warunkach Zamówienia; 
1.3�zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na real-
izację umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 
1.4�gdy konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia 
umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 
2.�W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji umowy spowodowanej 
w szczególności działaniem siły wyższej Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej 
przeszkodzie i Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji przed-
miotu umowy.

Załączniki

1. Istotne Warunki Zamówienia
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
3. Wzór umowy - załącznik nr 2
4. 3.�Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3
5. Formularz ofertowy - załącznik nr 4
6. 5.�Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 5
7. Wykaz wykonywanych usług doświadczenie wykonawcy – załącznik 6
8. Wykaz doświadczenie trenera  – załącznik nr 7



Wygenerowano: 2020-09-09 10:46 Strona 2 / 19

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„KPK – Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży”

9. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 8
10. Ośw. w zakresie wypełnienia obowiązków inf. przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO - zał. nr 9

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-09

Data ostatniej zmiany

2020-09-09

Termin składania ofert

2020-09-17 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorc-
zości w Łomży
Akademicka 14
18-400 Łomża
NIP: 7181947148

Osoby do kontaktu

Anna Bagińska
tel.: 862156603
e-mail: abaginska2@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zadanie 1

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 1- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Wydawanie decyzji administracyjnych w 
sprawach studenckich, Prawo - Praktyka – Orzecznictwo”  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 16 godz. szkolenia dla 3 osób. Szczegółowe 
określenie przedmiotu zamówienia określa dokument „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący-

  załącznik nr 2 do IWZ.

Okres gwarancji

-

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posi-
adania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia w 
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tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia tj. w tematyce dotyczącej zadania, na które Wykonawca 
składa ofertę.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: dys-
ponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia osoba/trener wskazany do wykonania 
przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat przeprowadził  co najmniej  4 szkoleń z tematyki 
stanowiącej przedmiot zamówienia,

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 60 %� 
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z tematyki stanowiącej przedmiot 
zamówienia  – 10%. 
Obliczenie  pkt na podstawie  podziału: 
powyżej 9 szkoleń – 10 pkt; 
7 - 9  szkoleń – 6 pkt; 
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4 - 6 szkoleń – 3 pkt; �
3  szkolenia– 0 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Obliczenie punktów na podstawie poniższego podziału:�
powyżej 12 szkoleń  – 30 pkt;�
9 - 12  szkoleń– 20 pkt;
5 - 8 szkoleń – 10 pkt. �
4  szkolenia – 0 pkt.

Część: 2

Tytuł części 2

Zadanie 2

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

Zadanie 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Przyznawanie świadczeń pomocy ma-
terialnej studentom szkół wyższych, w tym zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego”  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 12 godz. szkolenia dla 3 osób. Szczegółowe 
określenie przedmiotu zamówienia określa dokument „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący-

  załącznik nr 2 do IWZ.

Okres gwarancji

-

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posi-
adania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia w 
tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia tj. w tematyce dotyczącej zadania, na które Wykonawca 
składa ofertę.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dys-
ponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia osoba/trener wskazany do wykonania 
przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat przeprowadził  co najmniej  4 szkoleń z tematyki 
stanowiącej przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 60 %� 
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z tematyki stanowiącej przedmiot 
zamówienia  – 10%. 
Obliczenie  pkt na podstawie  podziału: 
powyżej 9 szkoleń – 10 pkt; 
7 - 9  szkoleń – 6 pkt; 
4 - 6 szkoleń – 3 pkt; �
3  szkolenia– 0 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Obliczenie punktów na podstawie poniższego podziału:�
powyżej 12 szkoleń  – 30 pkt;�
9 - 12  szkoleń– 20 pkt;
5 - 8 szkoleń – 10 pkt. �
4  szkolenia – 0 pkt.

Część: 3

Tytuł części 3

Zadanie 3

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Studenci zagraniczni w polskich uczel-
niach. Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 6 godz. szkolenia dla 3 osób. Szczegółowe określe-
nie przedmiotu zamówienia określa dokument „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący  załącznik 
nr 2 do IWZ.
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Okres gwarancji

-

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posi-
adania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia w 
tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia tj. w tematyce dotyczącej zadania, na które Wykonawca 
składa ofertę.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dys-
ponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia osoba/trener wskazany do wykonania 
przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat przeprowadził  co najmniej  4 szkoleń z tematyki 
stanowiącej przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

Cena – 60 %� 
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z tematyki stanowiącej przedmiot 
zamówienia  – 10%. 
Obliczenie  pkt na podstawie  podziału: 
powyżej 9 szkoleń – 10 pkt; 
7 - 9  szkoleń – 6 pkt; 
4 - 6 szkoleń – 3 pkt; �
3  szkolenia– 0 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Obliczenie punktów na podstawie poniższego podziału:�
powyżej 12 szkoleń  – 30 pkt;�
9 - 12  szkoleń– 20 pkt;
5 - 8 szkoleń – 10 pkt. �
4  szkolenia – 0 pkt.
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Część: 4

Tytuł części 4

Zadanie 4

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 4 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Zasady przyznawania świadczeń pomo-
cy materialnej studentom. Ustalanie dochodu studenta i jego rodziny”  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 6 godz. szkolenia dla 10 osób. Szczegółowe 
określenie przedmiotu zamówienia określa dokument „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący-

  załącznik nr 2 do IWZ.

Okres gwarancji

-

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posi-
adania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia w 
tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia tj. w tematyce dotyczącej zadania, na które Wykonawca 
składa ofertę.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dys-
ponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia osoba/trener wskazany do wykonania 
przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat przeprowadził  co najmniej  4 szkoleń z tematyki 
stanowiącej przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 60 %� 
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z tematyki stanowiącej przedmiot 
zamówienia  – 10%. 
Obliczenie  pkt na podstawie  podziału: 
powyżej 9 szkoleń – 10 pkt; 
7 - 9  szkoleń – 6 pkt; 
4 - 6 szkoleń – 3 pkt; �
3  szkolenia– 0 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Obliczenie punktów na podstawie poniższego podziału:�
powyżej 12 szkoleń  – 30 pkt;�
9 - 12  szkoleń– 20 pkt;
5 - 8 szkoleń – 10 pkt. �
4  szkolenia – 0 pkt.

Część: 5

Tytuł części 5

Zadanie 5

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 5 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Stypendia przyznawane studentom-cud-
zoziemcom”  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 6 godz. szkolenia dla 3 osób. Szczegółowe określe-
nie przedmiotu zamówienia określa dokument „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący  załącznik 
nr 2 do IWZ.

Okres gwarancji

-

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posi-
adania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia w 
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tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia tj. w tematyce dotyczącej zadania, na które Wykonawca 
składa ofertę.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dys-
ponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia osoba/trener wskazany do wykonania 
przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat przeprowadził  co najmniej  4 szkoleń z tematyki 
stanowiącej przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 60 %� 
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z tematyki stanowiącej przedmiot 
zamówienia  – 10%. 
Obliczenie  pkt na podstawie  podziału: 
powyżej 9 szkoleń – 10 pkt; 
7 - 9  szkoleń – 6 pkt; 
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4 - 6 szkoleń – 3 pkt; �
3  szkolenia– 0 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Obliczenie punktów na podstawie poniższego podziału:�
powyżej 12 szkoleń  – 30 pkt;�
9 - 12  szkoleń– 20 pkt;
5 - 8 szkoleń – 10 pkt. �
4  szkolenia – 0 pkt.

Część: 6

Tytuł części 6

Zadanie 6

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 6

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

Zadanie 6 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Warunki prowadzenia studiów na 
określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle wymogów Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej”  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 6 godz. szkolenia dla 1 osoby. Szczegółowe określe-
nie przedmiotu zamówienia określa dokument „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący  załącznik 
nr 2 do IWZ.

Okres gwarancji

-

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posi-
adania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia w 
tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia tj. w tematyce dotyczącej zadania, na które Wykonawca 
składa ofertę.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dys-
ponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia osoba/trener wskazany do wykonania 
przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat przeprowadził  co najmniej  4 szkoleń z tematyki 
stanowiącej przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny do części 6

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 60 %� 
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z tematyki stanowiącej przedmiot 
zamówienia  – 10%. 
Obliczenie  pkt na podstawie  podziału: 
powyżej 9 szkoleń – 10 pkt; 
7 - 9  szkoleń – 6 pkt; 
4 - 6 szkoleń – 3 pkt; �
3  szkolenia– 0 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Obliczenie punktów na podstawie poniższego podziału:�
powyżej 12 szkoleń  – 30 pkt;�
9 - 12  szkoleń– 20 pkt;
5 - 8 szkoleń – 10 pkt. �
4  szkolenia – 0 pkt.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-09 - data opublikowania

-> 2020-09-17 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


