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Ogłoszenie

Numer

2022-4282-99165

Id

99165

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.12.04.00-06-0052/18 - Wykwalifikowany technik leśnik

Tytuł

„Przeprowadzenie Warsztatów – Zajęć prowadzących do rozwoju 
umiejętności uniwersalnych”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 7 lit.g) podrozdziału 
6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020"

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający przewiduje (oprócz przypadków, o których mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 20 wytycznych) 
możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, 
dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i 
terminu płatności, w szczególności w przypadku:
1)�zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian 
w umowie,
2)�zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w tym obowiązującej stawki podatku VAT, 
3)�dokonania określonych czynności organy administracji państwowej, w tym organy administracji 
rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania 
jakiejkolwiek decyzji w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, wpływających 
na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia. 
4)�zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których 
strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, 
takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, 
zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych,
5)�zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia (zmniejszenia ilości osób w grupie) i odpowiednio 
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
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6)�zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego 
wirusem SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy – zmiana dotyczyć 
może terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia 
oraz warunków płatności.
7)�zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków epidemii koronawirusa COVID-19 
(wywołanego wirusem SARS-CoV-2) – zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia, zmiana 
zakresu świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia oraz warunków płatności.
8)�zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy związku z wprowadzeniem obostrzeń, zakazów lub 
nakazów przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej 
z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem 
SARS-CoV-2) jak i skutków epidemii koronawirusa COVID-19 które mogą lub wpływają na sposób i/lub 
zakres realizacji przedmiotu umowy – o czas wystąpienia tych okoliczności (obostrzeń, zakazów lub 
nakazów).
9)�ze względów organizacyjnych lub technicznych nie było możliwe przystąpienie do wykonania umowy lub 
nie było możliwe jej wykonanie w terminie pierwotnie przewidzianym w umowie 
z powodu nie zgłoszenia się odpowiedniej ilości uczestników.
10)�przesunięcia terminu realizacji Projektu – w takim wypadku zmiana umowy może nastąpić wyłącznie 
po uzyskaniu zgody od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy odpowiadało będzie 
liczbie dni (przesunięcia terminu realizacji projektu), w których działanie siły wyższej lub względy 
organizacyjne lub techniczne uniemożliwiły przystąpienie do wykonania umowy lub jej wykonywanie w 
wyznaczonym terminie.
2.�Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3.�Istotne postanowienia umowne jak i warunki dokonania zmian określa projekt umowy, stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-03-17
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik Nr 2 - Projekt umowy
4. Załącznik Nr 1 (do edycji)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-03-17

Data ostatniej zmiany

2022-03-17
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Termin składania ofert

2022-03-25 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
Polna 3
23-400 Biłgoraj
NIP: 9181020263

Osoby do kontaktu

Elżbieta Studnicka
tel.: 846880797
e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Część 1 – Warsztaty pracy zespołowej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis



Wygenerowano: 2022-03-17 12:09 Strona 4 / 13

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Przeprowadzenie Warsztatów – Zajęć prowadzących do rozwoju umiejętności uniwersalnych”

1.�Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie Warsztatów – Zajęć prowadzących do 
rozwoju umiejętności uniwersalnych” prowadzących do zdobywania dodatkowych uprawnień 
zwiększających u uczniów szanse na rynku pracy w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany technik 
leśnik” nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, 
za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
(zwanego dalej Projektem). Zakres interwencji: Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w 
tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 
tworzenia 
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy 
z pracodawcami.
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:
1)�Część 1 – Warsztaty pracy zespołowej
2)�Część 2 – Warsztaty kreatywności i innowacyjności (przedsiębiorczości)

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części zamówienia 
(Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub obu części zamówienia).

2.�Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Dot. Części 1 – Warsztaty pracy zespołowej:

Każdy z warsztatów obejmował będzie po dziesięć 16-godzinnych szkoleń dla 160 uczniów 
Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju (10 grup po 16 uczniów każda 
grupa, 
1 godzina zajęć = 45 minut).
Podstawowe metody szkolenia to: wykład, pokaz multimedialny oraz ćwiczenia praktyczne. 
Warsztaty powinny być podzielone na tematy.  Każdy temat powinien  zawierać niezbędną, minimalną 
ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup 
i indywidualnych. Zastosowanie różnorodnych technik pozwoli na szybkie przyswojenie niezbędnych 
informacji i umiejętności. Program warsztatów powinien być zgodny z jego celami. 
Celem warsztatów jest przybliżenie uczniom wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących 
w grupach, a także rozwijanie umiejętności budowania współpracy.
Cele szczegółowe:   
1)�Uświadomienie uczniom istoty współpracy.
2)�Uświadomienie uczniom wzajemnej współzależności wszystkich członków grupy.
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3)�Umiejętność wzmacniania współpracy w grupie poprzez poprawę komunikacji.
4)�Umiejętność uzgadniania  i wprowadzania zasad pracy w zespole.
5)�Rozwijanie umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów.

Warsztaty odbywać się muszą się poza miejscem nauki, w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę 
(jednak nie dalej niż 40 km od Biłgoraja), w cyklu dwudniowych spotkań. Początek szkolenia w piątek, 
od godz. 12.00,  zakończenie w sobotę, o godz. 17.00.

Harmonogram warsztatów:
Dzień pierwszy - piątek: 
12.00 – 12.30 zakwaterowanie 
12.30-13.00 obiad
13.00 – 15.00 warsztaty 
15.00 – 15.15 przerwa 
15.15 – 18.15 warsztaty 
18.15 – 19.00 kolacja

Dzień drugi - sobota:
8.00 – 8.45 śniadanie
9.00 – 13.00  warsztaty 
13.00 – 13.30 obiad
13.30 – 16.30  warsztaty 
16.30 – 17.00 wykwaterowanie

W ośrodku szkoleniowym (miejsce prowadzenia warsztatów)  powinny znajdować się miejsca 
noclegowe, restauracja, sala konferencyjna. Sala konferencyjna powinna być wyposażona w sprzęt 
dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji 
multimedialnych.
Zamawiający wyposaży uczestników warsztatów w następujące materiały piśmiennicze, tj. na każdą 
16-osobową grupę Zamawiający zapewnia:
a)�długopis niebieski – 16 szt.
b)�długopis czarny – 16 szt.
c)�blok biurowy A5 100kartkowy w kratkę – 16 szt.
d)�koszulki A4 100 szt. krystaliczne – 1 opak.
e)�papier do tablic flipchart gładki A50 – 1 opak.
f)�kostka papierowa 90x90x90 kolor pastelowy w kubiku kartonowym – 1 opak.
g)�zestaw 4 markerów do tablic suchościeralnych – 1 kpl.
h)�bloczek samoprzylepny 50x50 – 1 szt.
i)�papier ksero A4 80g klasa B Pollux – 1 ryza.
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Pozostałe niezbędne do przeprowadzenia warsztatów materiały (w tym także ewentualne materiały 
szkoleniowe) zapewnia Wykonawca.

Zamawiający zapewni transport uczestników do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
zapewni opiekę wychowawczą w trakcie trwania warsztatów, tj. 2 opiekunów na każdą 16-osobową 
grupę.

Do zadań Wykonawcy ponadto należy:

1)�zapewnienie wyżywienia uczestnikom warsztatów i ich opiekunom (10 grup x 18 osób): 
Piątek: 
12.30 – 13.00 obiad dwudaniowy gorący posiłek + kompot/woda)
18.15 – 19.00 kolacja 
Sobota: 
8.00 – 8.45 śniadanie 
13.00 – 13.30 obiad 
2)�zapewnienie noclegów dla uczestników i opiekunów w pokojach dwuosobowych, łącznie 
10 grup x 18 miejsc noclegowych, na każdą grupę:
a)�8 pokoi 2 osobowych dla uczniów – 16 uczniów
b)�1 pokój 2 osobowy dla opiekunów lub 2 pokoje jedno osobowe (w przypadku opiekunów różnej 
płci) - 2 opiekunów

3)�zapewnienie kadry szkoleniowej.

Ponadto:
1)�Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń związanych 
z COVID-19.
2)�zapewnienia oprzyrządowania i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć 
praktycznych,
3)�wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, którą stanowić 
będą m.in.:
a)�dziennik zajęć zawierający wymiar godzinowy zajęć, tematy warsztatów oraz imię i nazwisko 
wykładowcy/trenera;
b)�listy obecności za każdy dzień uczestnictwa warsztatu zawierające datę zajęć, podpis 
Uczestników oraz osoby prowadzącej zajęcia;
4)�Wykonawca zobowiązany jest do informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu 
szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

biłgorajski

Gmina

Biłgoraj

Miejscowość

Biłgoraj

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i 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 IZ PO
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.

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1)�Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są: cena oferty – 100%
2)�Sposób wyboru oferty.
Ilość punktów uzyskana w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:
Cena oferty najniższej 

     �C =�---------------------------------  x 100 x 100%        
Cena oferty badanej

Część: 2

Tytuł części 2

Część 2 – Warsztaty kreatywności i innowacyjności ...

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie Warsztatów – Zajęć prowadzących do 
rozwoju umiejętności uniwersalnych” prowadzących do zdobywania dodatkowych uprawnień 
zwiększających u uczniów szanse na rynku pracy w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany technik 
leśnik” nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, 
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współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, 
za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
(zwanego dalej Projektem). Zakres interwencji: Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w 
tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 
tworzenia 
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy 
z pracodawcami.
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:
1)�Część 1 – Warsztaty pracy zespołowej
2)�Część 2 – Warsztaty kreatywności i innowacyjności (przedsiębiorczości)

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części zamówienia 
(Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub obu części zamówienia).
2.�Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
Dot. Części 2 – Warsztaty kreatywności i innowacyjności (przedsiębiorczości):

Każdy z warsztatów obejmował będzie po dziesięć 16-godzinnych szkoleń dla 160 uczniów 
Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju (10 grup po 16 uczniów każda 
grupa, 
(10 grup po 16 uczniów każda grupa, 1 godzina zajęć = 45 minut).
Podstawowe metody szkolenia to: wykład, pokaz multimedialny oraz ćwiczenia praktyczne. 
Warsztaty powinny być podzielone na tematy.  Każdy temat powinien  zawierać niezbędną, minimalną 
ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup 
i indywidualnych. Zastosowanie różnorodnych technik pozwoli na szybkie przyswojenie niezbędnych 
informacji i umiejętności. Program warsztatów powinien być zgodny z jego celami 

Celem warsztatów jest rozwijanie twórczego myślenia, ekspresji i emocji, a także ugruntowanie 
własnej wartości.
Cele szczegółowe
1)�Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej możliwości rozwijania twórczego myślenia
2)�Pokazanie uczestnikom korzyści ze stosowania technik poszukiwania nowych rozwiązań
3)�Zapoznanie z technikami wspomagającymi kreatywność i ich stosowanie.
4)�Przekazanie narzędzi do samodzielnego rozwijania myślenia wielokierunkowego.
5)�Nauczenie unikania pułapek myślowych.

Warsztaty odbywać się muszą się poza miejscem nauki, w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę 
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(jednak nie dalej niż 40 km od Biłgoraja), w cyklu dwudniowych spotkań. Początek szkolenia w piątek, 
od godz. 12.00, zakończenie w sobotę, o godz. 17.00.

Harmonogram warsztatów:
Dzień pierwszy - piątek: 
12.00 – 12.30 zakwaterowanie 
12.30-13.00 obiad
13.00 – 15.00 warsztaty 
15.00 – 15.15 przerwa 
15.15 – 18.15 warsztaty 
18.15 – 19.00 kolacja

Dzień drugi - sobota:
8.00 – 8.45 śniadanie
9.00 – 13.00  warsztaty 
13.00 – 13.30 obiad
13.30 – 16.30  warsztaty 
16.30 – 17.00 wykwaterowanie

W ośrodku szkoleniowym (miejsce prowadzenia warsztatów)  powinny znajdować się miejsca 
noclegowe, restauracja, sala konferencyjna. Sala konferencyjna powinna być wyposażona w sprzęt 
dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji 
multimedialnych.
Zamawiający wyposaży uczestników warsztatów w następujące materiały piśmiennicze, tj. na każdą 
16-osobową grupę Zamawiający zapewnia:
a)�długopis niebieski – 16 szt.
b)�długopis czarny – 16 szt.
c)�blok biurowy A5 100kartkowy w kratkę – 16 szt.
d)�koszulki A4 100 szt. krystaliczne – 1 opak.
e)�papier do tablic flipchart gładki A50 – 1 opak.
f)�kostka papierowa 90x90x90 kolor pastelowy w kubiku kartonowym – 1 opak.
g)�zestaw 4 markerów do tablic suchościeralnych – 1 kpl.
h)�bloczek samoprzylepny 50x50 – 1 szt.
i)�papier ksero A4 80g klasa B Pollux – 1 ryza.
Pozostałe niezbędne do przeprowadzenia warsztatów materiały (w tym także ewentualne materiały 
szkoleniowe) zapewnia Wykonawca.

Zamawiający zapewni transport uczestników do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
zapewni opiekę wychowawczą w trakcie trwania warsztatów, tj. 2 opiekunów na każdą 16-osobową 
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grupę.

Do zadań Wykonawcy ponadto należy:

1)�zapewnienie wyżywienia uczestnikom warsztatów i ich opiekunom (10 grup x 18 osób): 
Piątek: 
12.30 – 13.00 obiad dwudaniowy gorący posiłek + kompot/woda)
18.15 – 19.00 kolacja 
Sobota: 
8.00 – 8.45 śniadanie 
13.00 – 13.30 obiad 

2)�zapewnienie noclegów dla uczestników i opiekunów w pokojach dwuosobowych, łącznie 
10 grup x 18 miejsc noclegowych, na każdą grupę:
c)�8 pokoi 2 osobowych dla uczniów – 16 uczniów
d)�1 pokój 2 osobowy dla opiekunów lub 2 pokoje jedno osobowe (w przypadku opiekunów różnej 
płci) - 2 opiekunów

3)�zapewnienie kadry szkoleniowej.

Ponadto:
1)�Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń związanych 
z COVID-19.
2)�zapewnienia oprzyrządowania i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć 
praktycznych,
3)�wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, którą stanowić 
będą m.in.:
a)�dziennik zajęć zawierający wymiar godzinowy zajęć, tematy warsztatów oraz imię i nazwisko 
wykładowcy/trenera;
b)�listy obecności za każdy dzień uczestnictwa warsztatu zawierające datę zajęć, podpis 
Uczestników oraz osoby prowadzącej zajęcia;
4)�Wykonawca zobowiązany jest do informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu 
szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

biłgorajski

Gmina

Biłgoraj

Miejscowość

Biłgoraj

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i 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 IZ PO
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.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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1)�Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są: cena oferty – 100%
2)�Sposób wyboru oferty.
Ilość punktów uzyskana w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:
Cena oferty najniższej 

     �C =�---------------------------------  x 100 x 100%        
Cena oferty badanej

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-03-17 - data opublikowania

-> 2022-03-25 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


