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Ogłoszenie

Numer

2020-2140-2104

Id

2104

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-Z053/18 - KPK II – Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap II

Tytuł

KPK II – Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży 
etap II

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 przypad-
ku
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.

Załączniki

1. IWZ_KZp.272.10.2020.KPKII
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
3. Wzór umowy - zał. nr 2
4. Formularz ofertowy - zał. nr 3
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 4
6. Oświadczenie o braku powiązań - zał. nr 5
7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych - zał. nr 6
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-08-28

Data ostatniej zmiany

2020-08-28

Termin składania ofert

2020-09-07 10:00:00

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 Chrzanowska
tel.: 862155488
e-mail: achrzanowska@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Prawo medyczne i prawo pracy na kierunku dietetyka I stopnia

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
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Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych na poziomie akademickim-
  do nauczania w formie  e-learningu dla studentów na studiach wyższych 

z przedmiotów na kierunku dietetyka I stopnia według poniższego podziału:
Zadanie 1 - Prawo medyczne i prawo pracy na kierunku dietetyka I stopnia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych do e-learningu z przedmiotu 
Prawo medyczne i prawo pracy na kierunku dietetyka I stopnia. Szczegółowe określenie przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik nr 2 do IWZ – zadanie 1

Kody CPV

80420000-4 Usługi e-learning
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.1 posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych metodą zdalną na poziomie uczelni wyższej;
1.2 posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie 
uczelni wyższej na kierunkach kosmetologia i/lub pokrewne;

Typ
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Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.1 Spełnia warunki o których mowa w punkcie 6.15.1 Stosunek pracy; Wytycznych w zakresie kwal-
ifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; tj. Wykonawca nie jest osobą 
zatrudnioną w PWSIiP w ramach stosunku pracy (umowy o pracę). Na potwierdzenie spełnienia 
przedmiotowego warunku Wnioskodawca złoży oświadczenie.
1.2 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

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w dziale III, Wykonawca złoży:
1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
1.2 Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 5.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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

Okres wykonania zlecenia–40%
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w niniejszym kryterium zostanie dokonane na pod-
stawie poniższego podziału:
- do 6 m-cy liczone od podpisania umowy – 40 pkt;
- od 7 do 8 m-cy od podpisania umowy – 20 pkt;
- 9 m-cy liczone od podpisania umowy – 0 pkt

Część: 2

Tytuł części 2

Technologie informacyjne na kierunku dietetyka I stopnia

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych na poziomie akademickim-
  do nauczania w formie  e-learningu dla studentów na studiach wyższych 

z przedmiotów na kierunku dietetyka I stopnia według poniższego podziału:
Zadanie 2 - Technologie informacyjne na kierunku dietetyka I stopnia
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych do e-learningu z przedmiotu 
Technologie informacyjne na kierunku dietetyka I stopnia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do IWZ – zadanie 2

Kody CPV

80420000-4 Usługi e-learning
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.1 posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych metodą zdalną na poziomie uczelni wyższej;
1.2 posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie 
uczelni wyższej na kierunkach kosmetologia i/lub pokrewne;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.1 Spełnia warunki o których mowa w punkcie 6.15.1 Stosunek pracy; Wytycznych w zakresie kwal-
ifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; tj. Wykonawca nie jest osobą 
zatrudnioną w PWSIiP w ramach stosunku pracy (umowy o pracę). Na potwierdzenie spełnienia 
przedmiotowego warunku Wnioskodawca złoży oświadczenie.
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1.2 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

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w dziale III, Wykonawca złoży:
1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
1.2 Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 5.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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

Okres wykonania zlecenia–40%
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w niniejszym kryterium zostanie dokonane na pod-
stawie poniższego podziału:
- do 6 m-cy liczone od podpisania umowy – 40 pkt;
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- od 7 do 8 m-cy od podpisania umowy – 20 pkt;
- 9 m-cy liczone od podpisania umowy – 0 pkt

Część: 3

Tytuł części 3

Organizacja i marketing małej firmy na kierunku dietetyka I 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych na poziomie akademickim-
  do nauczania w formie  e-learningu dla studentów na studiach wyższych 

z przedmiotów na kierunku dietetyka I stopnia według poniższego podziału:
Zadanie 3 - Organizacja i marketing małej firmy na kierunku dietetyka I stopnia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych do e-learningu z przedmiotu 
Organizacja i marketing małej firmy na kierunku dietetyka I stopnia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do IWZ – zadanie 3

Kody CPV

80420000-4 Usługi e-learning
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim
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Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.1 posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych metodą zdalną na poziomie uczelni wyższej;
1.2 posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie 
uczelni wyższej na kierunkach kosmetologia i/lub pokrewne;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.1 Spełnia warunki o których mowa w punkcie 6.15.1 Stosunek pracy; Wytycznych w zakresie kwal-
ifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; tj. Wykonawca nie jest osobą 
zatrudnioną w PWSIiP w ramach stosunku pracy (umowy o pracę). Na potwierdzenie spełnienia 
przedmiotowego warunku Wnioskodawca złoży oświadczenie.
1.2 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

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w dziale III, Wykonawca złoży:
1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
1.2 Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 5.
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Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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

Okres wykonania zlecenia–40%
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w niniejszym kryterium zostanie dokonane na pod-
stawie poniższego podziału:
- do 6 m-cy liczone od podpisania umowy – 40 pkt;
- od 7 do 8 m-cy od podpisania umowy – 20 pkt;
- 9 m-cy liczone od podpisania umowy – 0 pkt

Część: 4

Tytuł części 4

Zdrowie psychiczne z elementami psychiatrii 
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych na poziomie akademickim-
  do nauczania w formie  e-learningu dla studentów na studiach wyższych 

z przedmiotów na kierunku dietetyka I stopnia według poniższego podziału:
Zadanie 4 - Zdrowie psychiczne z elementami psychiatrii na kierunku dietetyka I stopnia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych do e-learningu z przedmiotu 
Zdrowie psychiczne z elementami psychiatrii na kierunku dietetyka I stopnia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do IWZ – zadanie 4

Kody CPV

80420000-4 Usługi e-learning
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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1.1 posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych metodą zdalną na poziomie uczelni wyższej;
1.2 posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie 
uczelni wyższej na kierunkach kosmetologia i/lub pokrewne;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.1 Spełnia warunki o których mowa w punkcie 6.15.1 Stosunek pracy; Wytycznych w zakresie kwal-
ifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; tj. Wykonawca nie jest osobą 
zatrudnioną w PWSIiP w ramach stosunku pracy (umowy o pracę). Na potwierdzenie spełnienia 
przedmiotowego warunku Wnioskodawca złoży oświadczenie.
1.2 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

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w dziale III, Wykonawca złoży:
1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
1.2 Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 5.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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 
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zgodnie z poniższym wzorem:
C = CN/COB x 60% x100

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Okres wykonania zlecenia–40%
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w niniejszym kryterium zostanie dokonane na pod-
stawie poniższego podziału:
- do 6 m-cy liczone od podpisania umowy – 40 pkt;
- od 7 do 8 m-cy od podpisania umowy – 20 pkt;
- 9 m-cy liczone od podpisania umowy – 0 pkt

Część: 5

Tytuł części 5

Etyka na kierunku dietetyka I stopnia

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne



Wygenerowano: 2020-08-28 13:14 Strona 14 / 16

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

KPK II – Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap II

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych na poziomie akademickim-
  do nauczania w formie  e-learningu dla studentów na studiach wyższych z przedmiotów na kierunku 

dietetyka I stopnia według poniższego podziału:
Zadanie 5 - Etyka na kierunku dietetyka I stopnia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów dydaktycznych do e-learningu z przedmiotu 
Etyka na kierunku dietetyka I stopnia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do IWZ – zadanie 5

Kody CPV

80420000-4 Usługi e-learning
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.1 posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych metodą zdalną na poziomie uczelni wyższej;
1.2 posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie 
uczelni wyższej na kierunkach kosmetologia i/lub pokrewne;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.1 Spełnia warunki o których mowa w punkcie 6.15.1 Stosunek pracy; Wytycznych w zakresie kwal-
ifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
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Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; tj. Wykonawca nie jest osobą 
zatrudnioną w PWSIiP w ramach stosunku pracy (umowy o pracę). Na potwierdzenie spełnienia 
przedmiotowego warunku Wnioskodawca złoży oświadczenie.
1.2 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

Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w dziale III, Wykonawca złoży:
1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
1.2 Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 5.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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

Okres wykonania zlecenia–40%
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w niniejszym kryterium zostanie dokonane na pod-
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stawie poniższego podziału:
- do 6 m-cy liczone od podpisania umowy – 40 pkt;
- od 7 do 8 m-cy od podpisania umowy – 20 pkt;
- 9 m-cy liczone od podpisania umowy – 0 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-08-28 - data opublikowania

-> 2020-09-07 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-09-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


