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Ogłoszenie

Numer

2023-2053-143716

Id

143716

Powstaje w kontekście projektu

RPDS.10.04.01-02-0002/20 - Wspieramy zawodowców

Tytuł

Realizacja kursów specjalistycznych dla uczniów  Zespołu 
Szkół w Chocianowie w ramach projektu pn.: „Wspieramy 
zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy – zgodnie z załączonymi projektowanymi 
postanowieniami umowy- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego 
ogłoszenia

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-01-26
1. Formularz ofertowy
2. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2023-01-26

Data ostatniej zmiany

2023-01-26
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Termin składania ofert

2023-02-03

Planowany termin podpisania umowy

2023-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Powiat Polkowicki
św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
NIP: 6922274708

Osoby do kontaktu

Karolina Basińska
tel.: 76 746 15 35
e-mail: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl

Beata Rolska
tel.: +48 781 284 380
e-mail: beata.rolska@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Część 1: Uprawnienia elektryczne  do 1 kV

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria
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Usługi szkoleniowe

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół 
Chocianowie:

Część 1 Uprawnienia elektryczne  do 1 kV. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w 
Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Chocianów

Miejscowość

Chocianów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2023-05-31

Opis

Zakończenie realizacji kursu

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2.1.�Część 1: Uprawnienia elektryczne  do 1 kV- Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 
36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował min. 3 
szkolenia/kursy 
w zakresie adekwatnym do tematyki kursu

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między-

  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b)  Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
c)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej-

  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub kurateli. 
3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte 
w  formularzu ofertowym.

Typ
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Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Spełnianie warunków określonych w Rozdziale VI zostanie zweryfikowane na podstawie 
oświadczeń wykonawcy oraz na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w 
formularzu oferty – zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie 
poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte 
w ofercie (np. referencji).
3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą 
nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać 
wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo 
wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.�Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.

Część: 2

Tytuł części 2

Część 2: Operator wózków jezdniowych 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół 
Chocianowie: 
Część 2. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczna wymiana butli gazowych. 
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik 
do niniejszego ogłoszenia.

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Chocianów

Miejscowość

Chocianów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2023-05-31
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Opis

Zakończenie realizacji kursu

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Spełnianie warunków określonych w Rozdziale VI zostanie zweryfikowane na podstawie 
oświadczeń wykonawcy oraz na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w 
formularzu oferty – zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie 
poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte 
w ofercie (np. referencji).
3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą 
nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać 
wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo 
wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2.2.�Część 2: Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczna wymiana butli 
gazowych - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia 
niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował min. 3 szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do 
tematyki kursu

Typ

Dodatkowe warunki udziału
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Opis

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między-

  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b)  Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
c)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej-

  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub kurateli. 
3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte 
w  formularzu ofertowym.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.�Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.
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Część: 3

Tytuł części 3

Część 3: Kurs AutoCAD poziom podstawowy 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiot zamówienia jest realizacja następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół 
Chocianowie:
Część 3 AutoCAD poziom podstawowy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w 
Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Chocianów

Miejscowość
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Chocianów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2023-05-31

Opis

Zakończenie realizacji kursu

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między-

  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b)  Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
c)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej-

  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub kurateli. 
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3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte w  formularzu ofertowym. 

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2.3.�Część 3: Kurs AutoCAD poziom podstawowy - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 
36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował min. 3 
szkolenia/kursy 
w zakresie adekwatnym do tematyki kursu.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Spełnianie warunków określonych w Rozdziale VI zostanie zweryfikowane na podstawie 
oświadczeń wykonawcy oraz na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w 
formularzu oferty – zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie 
poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte 
w ofercie (np. referencji).
3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą 
nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać 
wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo 
wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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1.�Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.

Część: 4

Tytuł części 4

Część 4: Kurs zarządzania flotą samochodową

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiot zamówienia jest realizacja następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół 
Chocianowie: Część 4 – kurs Zarządzania flotą samochodową. Przedmiot zamówienia został 
szczegółowo opisany w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Chocianów

Miejscowość

Chocianów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2023-05-31

Opis

Zakończenie realizacji kursu

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Spełnianie warunków określonych w Rozdziale VI zostanie zweryfikowane na podstawie 
oświadczeń wykonawcy oraz na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w 
formularzu oferty – zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie 
poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte 
w ofercie (np. referencji).
3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą 
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nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać 
wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo 
wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2.4.�Część 4: Kurs zarządzania flota samochodową - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 
miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował 3 szkolenia/kursy 
w zakresie adekwatnym do tematyki kursu.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między-

  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b)  Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
c)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej-

  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub kurateli. 
3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte 
w  formularzu ofertowym.
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Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.�Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.

Część: 5

Tytuł części 5

Część 5: Kurs Transport i spedycja 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół 
Chocianowie:
Część 5: kurs Transport i spedycja. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Zapytaniu 
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
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Kody CPV

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

polkowicki

Gmina

Chocianów

Miejscowość

Chocianów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2023-05-31

Opis

Zakończenie realizacji kursu

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
2. Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między-

  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b)  Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój; 
c)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej-

  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub kurateli. 
3.  Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca składa oświadczenie 
zawarte w  formularzu ofertowym. 
2.6.�Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Spełnianie warunków określonych w Rozdziale VI zostanie zweryfikowane na podstawie 
oświadczeń wykonawcy oraz na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w 
formularzu oferty – zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie 
poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte 
w ofercie (np. referencji).
3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą 
nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać 
wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo 
wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Typ

Wiedza i doświadczenie
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Opis

2.5.�Część 5: Kurs Transport i spedycja - Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc 
od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego,  zrealizował 3 szkolenia/kursy w zakresie 
adekwatnym do tematyki kursu.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.�Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2023-01-26 - data opublikowania

-> 2023-02-03 - termin składania ofert

-> 2023-02 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2023-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / 1.�Przedmiotem zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie... 

2023-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie: 
... 
2023-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiot zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie:
Czę... 
2023-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiot zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie: Czę... 
2023-05-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie:
C... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / 1.�Przedmiotem zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie: 
...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiot zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie:
Czę...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiot zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie: Czę...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest realizacja 
następujących kursów dla uczniów Zespołu Szkół Chocianowie:
C...


