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Ogłoszenie

Numer

2020-2160-17217

Id

17217

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-ZR46/18 - KPK III REG - ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA W PWSIP W ŁOMŻY 
ETAP III

Tytuł

„Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń – 
kursów dla studentów kierunku Fizjoterapia  
Wydziału Nauk o Zdrowiu 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 
przypadku 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 
realizację 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 
przedmiotu umowy. 
3.�Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4.�Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji określonych w umowie.

Załączniki
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Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-18
1. 1.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
2. 2.�Wzór umowy - załącznik nr 2
3. 3.�Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3
4. 4.�Formularz ofertowy - załącznik nr 4
5. 5.�Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 5
6. 6.�Wykaz wykonywanych usług doświadczenie wykonawcy – załącznik 6
7. 7.�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7
8. 8.�Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 1
9. IWZ

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-18

Data ostatniej zmiany

2020-11-18

Termin składania ofert

2020-11-26 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY
AKADEMICKA 14
18-400 Łomża
NIP: 7181947148

Osoby do kontaktu

EDYTA MICHALAK
tel.: 0862155953
e-mail: zamowienia@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1
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Tytuł części 1

Zadanie 1

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

ZADANIE 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „REHABILITACJA  
W SPORCIE”
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia - 
„Rehabilitacja w sporcie” dla studentów kierunku Fizjoterapia Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dwóch edycji szkolenia. W I edycji weźmie udział max 
40 osób, w II edycji weźmie udział max 20 osób. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 
określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do IWZ pkt I ZADANIE 1.

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża
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Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

2.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
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którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�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 w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.
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Część: 2

Tytuł części 2

Zadanie 2

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 2 – Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „MASAŻ FUNKCJONALNY APARATU 
RUCHU”. 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia - „Masaż 
funkcjonalny aparatu ruchu” dla studentów kierunku Fizjoterapia Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, trzech edycji szkolenia. W każdej z edycji weźmie 
udział max 20 osób. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu 
zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do IWZ pkt II ZADANIE 2.

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie
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Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
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i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�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 w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.
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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. „MASAŻ LECZNICZY SEGMENTARNY”. 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia - „Masaż 
leczniczy segmentarny” dla studentów kierunku Fizjoterapia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży, trzech edycji szkolenia. W każdej z edycji weźmie udział max 20 osób. 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący 
załącznik nr 1 do IWZ pkt III ZADANIE 3

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj Województwo
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Polska podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�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 w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
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•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.

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. „KONCEPCJA TERAPII OBRZĘKOWEJ – 
DRENAŻ LIMFATYCZNY”.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia - 
„Koncepcja terapii obrzękowej – drenaż limfatyczny” dla studentów kierunku Fizjoterapia  
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, trzech edycji  
szkolenia. W każdej z edycji weźmie udział max 20 osób. Szczegółowe określenie przedmiotu 
zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do IWZ pkt IV ZADANIE 
4.

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis



Wygenerowano: 2020-11-18 13:19 Strona 14 / 31

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń – kursów dla studentów kierunku Fizjoterapia  

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�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
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Punkty w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.

Część: 5

Tytuł części 5

Zadanie 5

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 5 – Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „OSTEOPATIA STRUKTURALNA I 
CHIROPRAKTYKA WG METODY DR ACKERMANNA”.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia - 
„OSTEOPATIA STRUKTURALNA I CHIROPRAKTYKA WG METODY DR ACKERMANNA” dla studentów 
kierunku Fizjoterapia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki  
i Przedsiębiorczości w Łomży, dwóch edycji szkolenia. W I edycji weźmie udział max 40 osób, w II 
edycji weźmie udział max 20 osób. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis 
przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do IWZ pkt V ZADANIE 5.
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Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ
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Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�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 w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.

Część: 6

Tytuł części 6

Zadanie 6

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 6

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 6 – Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „FUNKCJONALNA  
OSTEOPATIA I INTEGRACJA”. 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia - 
„FUNKCJONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA” dla studentów kierunku Fizjoterapia 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dwóch edycji 
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szkolenia. W I edycji weźmie udział max 40 osób, w II edycji weźmie udział max 20 osób. Szczegółowe 
określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 
1 do IWZ pkt VI ZADANIE 6.

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.

Kryteria oceny do części 6

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�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
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.

Część: 7

Tytuł części 7

Zadanie 7

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 7

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis
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Zadanie 7 – Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „NAPIĘCIOWE BÓLE 
GŁOWY”.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia - 
„Napięciowe bóle głowy” dla studentów kierunku Fizjoterapia Państwowej Wyższej Szkoły  
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dwóch edycji szkolenia. W I edycji weźmie udział max 
40 osób, w II edycji weźmie udział max 20 osób. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 
określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do IWZ pkt VII ZADANIE 7.

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ
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Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.

Kryteria oceny do części 7

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�Cena – 60 % 
•�Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą  
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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 w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.

Część: 8

Tytuł części 8

Zadanie 8

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 8

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

Zadanie 8 – Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu pn. „MIĘŚNIOWO – 
POWIĘZIOWA TERAPIA MIEDNICY I KRĘGOSŁUPA LĘDZWIOWEGO”.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu - 
„Mięśniowo – powięziowa terapia miednicy i kręgosłupa lędźwiowego” dla studentów  
kierunku Fizjoterapia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dwóch 
edycji kursu. W I edycji weźmie udział max 40 osób, w II edycji weźmie udział max 20 osób. 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący 
załącznik nr 1 do IWZ pkt VIII ZADANIE 8.

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
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prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.

Kryteria oceny do części 8

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�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 w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.

Część: 9

Tytuł części 9

Zadanie 9

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 9

Typ
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Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 9 – Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu pn. „NOWOCZESNA TERAPIA 
KRĘGOSŁUPA W ASPEKCIE DYSFUNKCJI NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH”.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu -  
„Nowoczesna terapia kręgosłupa w aspekcie dysfunkcji narządów wewnętrznych” dla  
studentów kierunku Fizjoterapia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży, dwóch edycji kursu. W I edycji weźmie udział max 40 osób, w II edycji weźmie udział max 
20 osób. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu  zamówienia” 
stanowiący załącznik nr 1 do IWZ pkt IX ZADANIE 9.

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis



Wygenerowano: 2020-11-18 13:19 Strona 29 / 31

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń – kursów dla studentów kierunku Fizjoterapia  

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1.1�posiadania doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń – kursów dla studentów kierunku 
Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo fizjoterapeutów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) oraz 
przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń – kursów w zakresie 
prowadzenia kształcenia dla studentów kierunku Fizjoterapia i/lub czynnych zawodowo 
fizjoterapeutów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub  kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Na potwierdzenie spełniania warunków, Wykonawca złoży:
1.1�oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
1.2�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 6;
1.3�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7.
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Kryteria oceny do części 9

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane zgodnie z poniższym podziałem: 
•�10 i powyżej szkoleń – kursów – 40 pkt.
•�7 – 9 szkoleń – kursów – 30 pkt.
•�5 – 6 szkoleń – kursów – 20 pkt.
•�3 -  4 szkolenia – kursy – 10 pkt.
•�2 szkolenia – kursy – 0 pkt.

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.1.�Punkty za kryterium Cena: 
•�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

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-18 - data opublikowania



Wygenerowano: 2020-11-18 13:19 Strona 31 / 31

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń – kursów dla studentów kierunku Fizjoterapia  

-> 2020-11-26 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


