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Ogłoszenie

Numer

2020-10699-25171

Id

25171

Powstaje w kontekście projektu

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

Tytuł

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i 
warsztatów podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne 
i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2020-12-30
1. IWZ - Istotne Warunki Zamówienia
2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
5. Załącznik 4 - Formularz ofertowy
6. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW  UDZIAŁU W 
POSTEPOWANIU
7. Załącznik nr 6 - Wykaz doświadczenia trenerów
8. Załącznik nr 7 - WYKAZ USŁUG – doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń
9. Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE O BRAKU OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH POWIĄZAŃ Z 
ZAMAWIAJĄCYM
10. Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK
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Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-30

Data ostatniej zmiany

2020-12-30

Termin składania ofert

2021-01-11 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

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

Osoby do kontaktu

MARTA JANKOWSKA
tel.: +48 86 216 82 79 1407
e-mail: mjankowska2@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zadanie 1 zgodnie z Załącznik nr 1 do IWZ (Edycja II)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria
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Usługi szkoleniowe

Opis

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru 
kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne) w trybie stacjonarnym, natomiast w  przypadku 
zaostrzenia przepisów związanych z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia 
odbywać się będą on-line poprzez platformę elerningową , tj.:�
�
Zadanie 1.  Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu Programowania 
obrabiarek CNC dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka – kurs praktyczny - 1 grupa
- Edycja II w okresie marzec-czerwiec 2021r. w której weźmie udział ok. 15 osób. Szczegółowe 
określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący  załącznik nr 
1 do IWZ – zadanie 1

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-03-01

Koniec realizacji

2021-06-30

Opis

Edycja II - marzec – czerwiec 2021r.
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Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia  w liczbie 2 osób posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym posiada minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, tj. w zakresie zadania na które składa ofertę, nie 
krótsze niż 2 lata, 
2. posiadania doświadczenia, tj. Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał min. 4 szkolenia z 
tematyki stanowiącej przedmiot zamawianego szkolenia

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące�dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia posiada  wykształcenie wyższe 
lub ważny certyfikat/ zaświadczenie/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie 
szkolenia z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu tj. o 
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym
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Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 
12.00: �
- w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)�
w kopercie oznakowanej w następujący sposób: �
„Oferta na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących 
kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia”  nr sprawy KZp.272.31.2020.KPK”
Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane  za 
nieważne i nie będą poddane ocenie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawca złoży razem z Ofertą (wzór 
zgodny z Załącznikiem nr 4):
1.�Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
2.�Wykaz doświadczenia trenerów - załącznik nr 6;
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 8

oraz dodatkowo:
- oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

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

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Ilość punktów = liczba punktów uzyskana przez Trenera pierwszego (T1) + liczba punktów uzyskana przez 
Trenera drugiego (T2)
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki stanowiącej 
przedmiot zamawianego szkolenia w okresie ostatnich 2 lat – 10 %
-�4  szkolenia – 0 pkt.
-�5 – 20  szkoleń – 5 pkt.
-�21 i więcej szkoleń – 10 pkt.
Szczegóły: punkt IX IWZ
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Część: 2

Tytuł części 2

Zadanie 2 zgodnie z Załącznik nr 1 do IWZ (Edycja III)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru 
kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne) w trybie stacjonarnym, natomiast w  przypadku 
zaostrzenia przepisów związanych z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia 
odbywać się będą on-line poprzez platformę elerningową , tj.:�
�
Zadanie 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu Programowania 
robotów przemysłowych dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka - kurs praktyczny - 1 grupa 
-Edycja III w okresie październik 2021r.-styczeń 2022r. w której weźmie udział ok. 15 osób. 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący-

  załącznik nr 1 do IWZ – zadanie 2

Kody CPV

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

Miejsca realizacji

cała Polska
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Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-10-01

Koniec realizacji

2022-01-31

Opis

Edycja III - październik 2021r. – styczeń 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia  w liczbie 2 osób posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym posiada minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, tj. w zakresie zadania na które składa ofertę, nie 
krótsze niż 2 lata, 
2. posiadania doświadczenia, tj. Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał min. 4 szkolenia z 
tematyki stanowiącej przedmiot zamawianego szkolenia

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące�dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia posiada  wykształcenie wyższe 
lub ważny certyfikat/ zaświadczenie/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie 
szkolenia z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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

Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 
12.00: �
- w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)�
w kopercie oznakowanej w następujący sposób: �
„Oferta na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących 
kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia”  nr sprawy KZp.272.31.2020.KPK”
Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane  za 
nieważne i nie będą poddane ocenie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawca złoży razem z Ofertą (wzór 
zgodny z Załącznikiem nr 4):
1.�Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
2.�Wykaz doświadczenia trenerów - załącznik nr 6;
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 8

oraz dodatkowo:
- oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
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przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę

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 zamawianego Zadania, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 
punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Ilość punktów = liczba punktów uzyskana przez Trenera pierwszego (T1) + liczba punktów uzyskana przez 
Trenera drugiego (T2)
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki stanowiącej 
przedmiot zamawianego szkolenia w okresie ostatnich 2 lat – 10 %
-�4  szkolenia – 0 pkt.
-�5 – 20  szkoleń – 5 pkt.
-�21 i więcej szkoleń – 10 pkt.
Szczegóły: punkt IX IWZ

Część: 3

Tytuł części 3

Zadanie 3 zgodnie z Załącznik nr 1 do IWZ (Edycja III)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru 
kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne) w trybie stacjonarnym, natomiast w  przypadku 
zaostrzenia przepisów związanych z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia 
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odbywać się będą on-line poprzez platformę elerningową , tj.:�
�
Zadanie 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu Profesjonalnych-

  zajęć warsztatowch LabView dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka - kurs praktyczny -1 
grupa
 -Edycja III w okresie październik 2021r.-styczeń 2022r. w której weźmie udział ok. 15 osób. 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący-

  załącznik nr 1 do IWZ – zadanie 3 

Kody CPV

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-10-01

Koniec realizacji

2022-01-31

Opis

Edycja III - październik 2021r. – styczeń 2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie
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Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia  w liczbie 2 osób posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym posiada minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, tj. w zakresie zadania na które składa ofertę, nie 
krótsze niż 2 lata, 
2. posiadania doświadczenia, tj. Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał min. 4 szkolenia z 
tematyki stanowiącej przedmiot zamawianego szkolenia

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące�dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia posiada  wykształcenie wyższe 
lub ważny certyfikat/ zaświadczenie/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie 
szkolenia z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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

Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 
12.00: �
- w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)�
w kopercie oznakowanej w następujący sposób: �
„Oferta na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących 
kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia”  nr sprawy KZp.272.31.2020.KPK”
Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane  za 
nieważne i nie będą poddane ocenie.
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawca złoży razem z Ofertą (wzór 
zgodny z Załącznikiem nr 4):
1.�Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
2.�Wykaz doświadczenia trenerów - załącznik nr 6;
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 8

oraz dodatkowo:
- oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Ilość punktów = liczba punktów uzyskana przez Trenera pierwszego (T1) + liczba punktów uzyskana przez 
Trenera drugiego (T2)
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki stanowiącej 
przedmiot zamawianego szkolenia w okresie ostatnich 2 lat – 10 %
-�4  szkolenia – 0 pkt.
-�5 – 20  szkoleń – 5 pkt.
-�21 i więcej szkoleń – 10 pkt.
Szczegóły: punkt IX IWZ

Część: 4

Tytuł części 4

Zadanie 4 zgodnie z Załącznik nr 1 do IWZ (Edycja II)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru 
kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne) w trybie stacjonarnym, natomiast w  przypadku 
zaostrzenia przepisów związanych z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia 
odbywać się będą on-line poprzez platformę elerningową , tj.:�
�
Zadanie 4 - Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu Skanowania 3D dla 
studentów kierunku Automatyka i Robotyka - kurs praktyczny -1 grupa 
- Edycja II w okresie marzec-czerwiec 2021r. w której weźmie udział ok. 15 osób. Szczegółowe 
określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący  załącznik nr 
1 do IWZ – zadanie 4

Kody CPV

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-03-01

Koniec realizacji

2021-06-30

Opis
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Edycja II - marzec – czerwiec 2021r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia  w liczbie 2 osób posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym posiada minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, tj. w zakresie zadania na które składa ofertę, nie 
krótsze niż 2 lata, 
2. posiadania doświadczenia, tj. Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał min. 4 szkolenia z 
tematyki stanowiącej przedmiot zamawianego szkolenia

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące�dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia posiada  wykształcenie wyższe 
lub ważny certyfikat/ zaświadczenie/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie 
szkolenia z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

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

Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 
12.00: �
- w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)�
w kopercie oznakowanej w następujący sposób: �
„Oferta na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących 
kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia”  nr sprawy KZp.272.31.2020.KPK”
Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane  za 
nieważne i nie będą poddane ocenie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawca złoży razem z Ofertą (wzór 
zgodny z Załącznikiem nr 4):
1.�Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
2.�Wykaz doświadczenia trenerów - załącznik nr 6;
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 8

oraz dodatkowo:
- oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?
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TAK

Opis

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

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Ilość punktów = liczba punktów uzyskana przez Trenera pierwszego (T1) + liczba punktów uzyskana przez 
Trenera drugiego (T2)
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki stanowiącej 
przedmiot zamawianego szkolenia w okresie ostatnich 2 lat – 10 %
-�4  szkolenia – 0 pkt.
-�5 – 20  szkoleń – 5 pkt.
-�21 i więcej szkoleń – 10 pkt.
Szczegóły: punkt IX IWZ
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Część: 5

Tytuł części 5

Zadanie 5 zgodnie z Załącznik nr 1 do IWZ (Edycja II)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru 
kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne) w trybie stacjonarnym, natomiast w  przypadku 
zaostrzenia przepisów związanych z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia 
odbywać się będą on-line poprzez platformę elerningową , tj.:�

Zadanie 5 - Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu Praktycznego 
zastosowania termowizji dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka -kurs praktyczny -1 grupa
- Edycja II w okresie marzec-czerwiec 2021r. w której weźmie udział ok. 15 osób. Szczegółowe 
określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący  załącznik nr 
1 do IWZ – zadanie 5.

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
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Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-03-01

Koniec realizacji

2021-06-30

Opis

Edycja II - marzec – czerwiec 2021r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia  w liczbie 2 osób posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym posiada minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, tj. w zakresie zadania na które składa ofertę, nie 
krótsze niż 2 lata, 
2. posiadania doświadczenia, tj. Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał min. 4 szkolenia z 
tematyki stanowiącej przedmiot zamawianego szkolenia

Typ
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące�dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia posiada  wykształcenie wyższe 
lub ważny certyfikat/ zaświadczenie/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie 
szkolenia z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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

Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 
12.00: �
- w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)�
w kopercie oznakowanej w następujący sposób: �
„Oferta na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących 
kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia”  nr sprawy KZp.272.31.2020.KPK”
Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane  za 
nieważne i nie będą poddane ocenie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawca złoży razem z Ofertą (wzór 
zgodny z Załącznikiem nr 4):
1.�Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
2.�Wykaz doświadczenia trenerów - załącznik nr 6;
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 8
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oraz dodatkowo:
- oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę

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 zamawianego Zadania, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 
punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Ilość punktów = liczba punktów uzyskana przez Trenera pierwszego (T1) + liczba punktów uzyskana przez 
Trenera drugiego (T2)
Szczegóły: punkt IX IWZ
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki stanowiącej 
przedmiot zamawianego szkolenia w okresie ostatnich 2 lat – 10 %
-�4  szkolenia – 0 pkt.
-�5 – 20  szkoleń – 5 pkt.
-�21 i więcej szkoleń – 10 pkt.
Szczegóły: punkt IX IWZ

Część: 6

Tytuł części 6

Zadanie 6 zgodnie z Załącznik nr 1 do IWZ (Edycja II)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 6

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru 
kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne) w trybie stacjonarnym, natomiast w  przypadku 
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zaostrzenia przepisów związanych z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia 
odbywać się będą on-line poprzez platformę elerningową , tj.:�
�
Zadanie 6 - Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu Wizualizacji 
procesów / SCADA dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka - kurs praktyczny -1 grupa
- Edycja II w okresie marzec-czerwiec 2021r. w której weźmie udział ok. 15 osób. Szczegółowe 
określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący  załącznik nr 
1 do IWZ – zadanie 6.

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-03-01

Koniec realizacji

2021-06-30

Opis

Edycja II - marzec – czerwiec 2021r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK
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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:
1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia  w liczbie 2 osób posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym posiada minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, tj. w zakresie zadania na które składa ofertę, nie 
krótsze niż 2 lata, 
2. posiadania doświadczenia, tj. Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał min. 4 szkolenia z 
tematyki stanowiącej przedmiot zamawianego szkolenia

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące�dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia posiada  wykształcenie wyższe 
lub ważny certyfikat/ zaświadczenie/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie 
szkolenia z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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

Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 
12.00: �
- w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)�
w kopercie oznakowanej w następujący sposób: �
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„Oferta na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących 
kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia”  nr sprawy KZp.272.31.2020.KPK”
Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane  za 
nieważne i nie będą poddane ocenie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawca złoży razem z Ofertą (wzór 
zgodny z Załącznikiem nr 4):
1.�Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
2.�Wykaz doświadczenia trenerów - załącznik nr 6;
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 8

oraz dodatkowo:
- oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę

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 zamawianego Zadania, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 
punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 60% x100
Szczegóły: punkt IX IWZ
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Ilość punktów = liczba punktów uzyskana przez Trenera pierwszego (T1) + liczba punktów uzyskana przez 
Trenera drugiego (T2)
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki stanowiącej 
przedmiot zamawianego szkolenia w okresie ostatnich 2 lat – 10 %
-�4  szkolenia – 0 pkt.
-�5 – 20  szkoleń – 5 pkt.
-�21 i więcej szkoleń – 10 pkt.
Szczegóły: punkt IX IWZ

Część: 7

Tytuł części 7

Zadanie 7 zgodnie z Załącznik nr 1 do IWZ (Edycja I)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
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NIE

Przedmioty zamówienia do części 7

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru 
kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne) w trybie stacjonarnym, natomiast w  przypadku 
zaostrzenia przepisów związanych z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia 
odbywać się będą on-line poprzez platformę elerningową , tj.:�
�
Zadanie 7 - Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu Programowania 
drukarek 3D dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka - kurs praktyczny -2 grupy
-Edycja I: od momentu podpisania umowy do 31.01.2021r. w której  weźmie udział ok. 30 osób 
(2 grupy). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” 
stanowiący  załącznik nr 1 do IWZ – zadanie 7

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska
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Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-01-31

Opis

Edycja I - od momentu podpisania umowy do stycznia 2021 r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia  w liczbie 2 osób posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym posiada minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, tj. w zakresie zadania na które składa ofertę, nie 
krótsze niż 2 lata, 
2. posiadania doświadczenia, tj. Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał min. 4 szkolenia z 
tematyki stanowiącej przedmiot zamawianego szkolenia

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące�dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia posiada  wykształcenie wyższe 
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lub ważny certyfikat/ zaświadczenie/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie 
szkolenia z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia

Typ

Potencjał techniczny

Opis

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

Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 
12.00: �
- w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)�
w kopercie oznakowanej w następujący sposób: �
„Oferta na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących 
kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia”  nr sprawy KZp.272.31.2020.KPK”
Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane  za 
nieważne i nie będą poddane ocenie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawca złoży razem z Ofertą (wzór 
zgodny z Załącznikiem nr 4):
1.�Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
2.�Wykaz doświadczenia trenerów - załącznik nr 6;
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 8

oraz dodatkowo:
- oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
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działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę

Kryteria oceny do części 7

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Ilość punktów = liczba punktów uzyskana przez Trenera pierwszego (T1) + liczba punktów uzyskana przez 
Trenera drugiego (T2)
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
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Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki stanowiącej 
przedmiot zamawianego szkolenia w okresie ostatnich 2 lat – 10 %
-�4  szkolenia – 0 pkt.
-�5 – 20  szkoleń – 5 pkt.
-�21 i więcej szkoleń – 10 pkt.
Szczegóły: punkt IX IWZ

Część: 8

Tytuł części 8

Zadanie 8 zgodnie z Załącznik nr 1 do IWZ (Edycja III)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 8

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów 
podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru 
kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne) w trybie stacjonarnym, natomiast w  przypadku 
zaostrzenia przepisów związanych z sytuacją epidemiczną, na wniosek Zamawiającego szkolenia 
odbywać się będą on-line poprzez platformę elerningową , tj.:�
�
Zadanie 8 - Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu Programowanie 
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sterowników PLC dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka - kurs praktyczny -1 grupa
-Edycja III w okresie październik 2021r.-styczeń 2022r. w której weźmie udział ok. 15 osób. 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący-

  załącznik nr 1 do IWZ – zadanie 8

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-10-01

Koniec realizacji

2022-01-31

Opis

Edycja III - październik 2021r. – styczeń 2022r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia  w liczbie 2 osób posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym posiada minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, tj. w zakresie zadania na które składa ofertę, nie 
krótsze niż 2 lata, 
2. posiadania doświadczenia, tj. Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał min. 4 szkolenia z 
tematyki stanowiącej przedmiot zamawianego szkolenia

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące�dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- osoba/trener wskazany do wykonania przedmiotu zamówienia posiada  wykształcenie wyższe 
lub ważny certyfikat/ zaświadczenie/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie 
szkolenia z tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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

Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godz. 
12.00: �
- w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)�
w kopercie oznakowanej w następujący sposób: �
„Oferta na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących 
kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku 
Automatyka i Robotyka I stopnia”  nr sprawy KZp.272.31.2020.KPK”
Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane  za 
nieważne i nie będą poddane ocenie.
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawca złoży razem z Ofertą (wzór 
zgodny z Załącznikiem nr 4):
1.�Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;
2.�Wykaz doświadczenia trenerów - załącznik nr 6;
3. Wykaz doświadczenia wykonawcy – załącznik nr 7 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 8

oraz dodatkowo:
- oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę

Kryteria oceny do części 8

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot 
zamówienia – 30% 
Ilość punktów = liczba punktów uzyskana przez Trenera pierwszego (T1) + liczba punktów uzyskana przez 
Trenera drugiego (T2)
Szczegóły: punkt IX IWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki stanowiącej 
przedmiot zamawianego szkolenia w okresie ostatnich 2 lat – 10 %
-�4  szkolenia – 0 pkt.
-�5 – 20  szkoleń – 5 pkt.
-�21 i więcej szkoleń – 10 pkt.
Szczegóły: punkt IX IWZ

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-30 - data opublikowania
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-> 2021-01-11 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-01-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...  / występuje płatność 
częściowa

-> 2021-03-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...

2021-03-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...
2021-03-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...
2021-03-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...
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-> 2021-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...  / występuje płatność 
częściowa

2021-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...  / występuje płatność 
częściowa
2021-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...  / występuje płatność 
częściowa
2021-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...  / występuje płatność 
częściowa

-> 2021-10-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...

2021-10-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...
2021-10-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...
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-> 2022-01-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...  / występuje płatność 
częściowa

2022-01-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...  / występuje płatność 
częściowa
2022-01-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...  / występuje płatność 
częściowa

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Nr sprawy: KZp.272.31.2020.KPK
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie certyfikowa...


