
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z
egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla

uczniów i nauczycieli.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Przemysłu Mody

1.3.) Oddział zamawiającego: im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000185086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Naruszewicza 35

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-161

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zspm@zspm.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zspm.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z
egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla
uczniów i nauczycieli.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7def9c2-2b5f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230230/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13 06:08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013643/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Szkolenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania
XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.zspm.net https://zspmlodz.bip.wikom.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, elektronicznej
platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”: dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określony w Rozdziale XXII Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSPM/1/U/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 162120,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów
zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i
nowych kompetencji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi: kurs
bieliźniarstwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 23400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00230230/01 z dnia 2021-10-13

2021-10-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)
„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie
zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu
kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena
punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu
wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów
zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i
nowych kompetencji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi: kurs
projektowania odzieży 3D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 29000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
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80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)
„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie
zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu
kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena
punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu
wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów
zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i
nowych kompetencji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi: kurs
stopniowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 27020,00 PLN
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4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)
„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie
zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu
kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena
punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu
wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów
zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i
nowych kompetencji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi: kurs
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materiałoznawstwa i technik drukarskich dla odzieżowników. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 11200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)
„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie
zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu
kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena
punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu
wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów
zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i
nowych kompetencji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi: kurs
obsługi programu GrafisCad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 41300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)
„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie
zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu
kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena
punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu
wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
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4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów
zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i
nowych kompetencji zawodowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi: kurs
obsługi programu GrafisCad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 17700,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)
„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie
zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu
kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena
punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu
wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów
zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i
nowych kompetencji zawodowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi: kurs
projektowania odzieży 3D (VST). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 12500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)
„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie
zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu
kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena
punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu
wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zostały określone w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. (paragraf 11
ust. 6 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-25 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-25 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
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	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 29000,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 27020,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 11200,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 41300,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 17700,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 12500,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C - 60%, 60 pkt, 2)„Jakość” – J - 40%, 40 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ocena punktowa w kryterium „Jakość”: Pod pojęciem jakości rozumiane będzie zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji przez okres 1, 2 albo 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, dostępnych dla jego uczestników w formie telefonicznej lub e-mailowej. Ocena punktowa w kryterium "Jakość" zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości miesięcy udzielanych konsultacji, wskazanej w formularzu oferty, obliczona według schematu wskazanego w tabeli w punkcie 2 Rozdziału XVI SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-25 15:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-25 16:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-23

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


