
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń obejmujących blok tematyczny
p.n.: „Warsztaty kształtujące świadomość niepełnosprawności” z zapewnieniem lunchu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000805181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Malczewskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@uthrad.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniwersytetradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

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:

Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń obejmujących blok tematyczny p.n.:
„Warsztaty kształtujące świadomość niepełnosprawności” z zapewnieniem lunchu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45423e12-17a3-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184574/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-17 14:15
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00108081/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Warsztaty kształtujące świadomość niepełnosprawności wraz z lunchem. Usługa
społeczna

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 POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 „Uczelnia dostępna”, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

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
www.uniwersytetradom.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: Szczegółowe informacje o środkach
komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami
zostały zawarte w Rozdziale IV SWZ, https://miniportal.uzp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektonicznej zostały zawarte
w Rozdziale IV, X i XII

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

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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
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związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
• Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom;
• Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w
Radomiu jest Pan Michał Czyżewicz, kontakt: iodo@uthrad.pl, telefon 48 361-70-24;
• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji;
• Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.(Dz. U. z 2021r. poz.
1129), dalej „ustawa Pzp”; 
• Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 
• W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca,
że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Wykonawcy:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-11u/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń
zamkniętych podnoszących kompetencje kadry Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. K. Pułaskiego w Radomiu w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie pracy z osobami z
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niepełnosprawnościami (OzN) obejmujących blok tematyczny p.n.: „Warsztaty kształtujące
świadomość niepełnosprawności”, obejmujące niżej wymienione zagadnienia: 
ogólne zagadnienia dotyczące niepełnosprawności; niepełnosprawność ze względu na wzrok,
niepełnosprawność ze względu na słuch, spektrum autyzmu, zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu, niepełnosprawności niewidoczne 
wraz z zapewnieniem lunchu: (t.j. obiad 2-daniowy+napój,kompot,kawa, herbata + ciasto,
ciastka) dla 264 osób, tj. 11 grup o liczbie uczestników 20-28, średnio 24. 
(Lunch dla uczestników szkoleń dostarczany w terminach szkoleń, liczba posiłków w określonym
terminie równa liczbie uczestników szkolenia w tymże terminie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80420000-4 - Usługi e-learning

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

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

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób dedykowanych do prowadzenia szkoleń

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: KRYTERIUM BEZKOSZTOWEGO ODWOŁYWANIA SZKOLENIA NA
DZIEŃ PRZED SZKOLENIEM

4.3.6.) Waga: 20

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
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
a. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie
Prawo zamówień publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
d. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca :
a) Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje należycie co
najmniej 3 usługi o wartości pow. 10 000 zł. brutto każda związane z przeprowadzeniem szkoleń
dla osób dorosłych o tematyce ogólnej dotyczącej niepełnosprawności. 
b) Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia w tym:
co najmniej 2 specjalistami, z których każdy:
• posiada wykształcenie wyższe;
• posiada co najmniej 2 lata ciągłego doświadczenia w pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i
społecznej bądź edukacji osób z niepełnosprawnościami;
• w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 100 godzin lekcyjnych szkoleń z tematyki
związanej z niepełnosprawnościami (na przykład podnoszących świadomość
niepełnosprawności, nauczania osób z niepełnosprawnościami, kształtowania przestrzeni,
wdrażania procedur zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, itp.).
Specjaliści odpowiedzialni będą za wykonanie prac, stanowiących przedmiot zamówienia.

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Dokumenty składane wraz z ofertą: 
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3/jeżeli dotyczy/ 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne
składa każdy z wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
Wykonawców.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie 3 usługi o wartości pow. 10 000 zł. brutto
każda związane z przeprowadzeniem szkoleń dla osób dorosłych o tematyce ogólnej dotyczącej
niepełnosprawności. 
2) wykaz osób sporządzony według Załącznika nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie prac,
stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami: 
co najmniej 2 specjalistami, z których każdy:
• posiada wykształcenie wyższe;
• posiada co najmniej 2 lata ciągłego doświadczenia w pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i
społecznej bądź edukacji osób z niepełnosprawnościami;
• w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 100 godzin lekcyjnych szkoleń z tematyki związanej z
niepełnosprawnościami (na przykład podnoszących świadomość niepełnosprawności, nauczania osób
z niepełnosprawnościami, kształtowania przestrzeni, wdrażania procedur zwiększających dostępność
dla osób z niepełnosprawnościami, itp.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Dokumenty składane wraz z ofertą: 
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3/jeżeli dotyczy/ 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne
składa każdy z wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
Wykonawców.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
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wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie 3 usługi o wartości pow. 10 000 zł. brutto
każda związane z przeprowadzeniem szkoleń dla osób dorosłych o tematyce ogólnej dotyczącej
niepełnosprawności. 
2) wykaz osób sporządzony według Załącznika nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie prac,
stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami: 
co najmniej 2 specjalistami, z których każdy:
• posiada wykształcenie wyższe;
• posiada co najmniej 2 lata ciągłego doświadczenia w pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i
społecznej bądź edukacji osób z niepełnosprawnościami;
• w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 100 godzin lekcyjnych szkoleń z tematyki związanej z
niepełnosprawnościami (na przykład podnoszących świadomość niepełnosprawności, nauczania osób
z niepełnosprawnościami, kształtowania przestrzeni, wdrażania procedur zwiększających dostępność
dla osób z niepełnosprawnościami, itp.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka
spełniać musi następujące wymagania: 
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w
miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za
podpisanie i wykonanie umowy, 
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z
Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 
5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich
współpracę, 
6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 2 SWZ 
7) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną w imieniu swojej firmy, 
b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty- składa Pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

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:
Zawarto w załączniku nr 4 do SWZ.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-28 10:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-27
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty składane wraz z ofertą:  1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia do oferty Wykonawca musi dołączyć:  1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3/jeżeli dotyczy/  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp: W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1)	Wykaz usług sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie 3 usługi o wartości pow. 10 000 zł. brutto każda związane z przeprowadzeniem szkoleń dla osób dorosłych o tematyce ogólnej dotyczącej niepełnosprawności.  2)	wykaz osób sporządzony według Załącznika nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie prac, stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami:  co najmniej 2 specjalistami, z których każdy: •	posiada wykształcenie wyższe; •	posiada co najmniej 2 lata ciągłego doświadczenia w pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej bądź edukacji osób z niepełnosprawnościami; •	w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 100 godzin lekcyjnych szkoleń z tematyki związanej z niepełnosprawnościami (na przykład podnoszących świadomość niepełnosprawności, nauczania osób z niepełnosprawnościami, kształtowania przestrzeni, wdrażania procedur zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, itp.).
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane wraz z ofertą:  1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia do oferty Wykonawca musi dołączyć:  1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3/jeżeli dotyczy/  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp: W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1)	Wykaz usług sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie 3 usługi o wartości pow. 10 000 zł. brutto każda związane z przeprowadzeniem szkoleń dla osób dorosłych o tematyce ogólnej dotyczącej niepełnosprawności.  2)	wykaz osób sporządzony według Załącznika nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie prac, stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami:  co najmniej 2 specjalistami, z których każdy: •	posiada wykształcenie wyższe; •	posiada co najmniej 2 lata ciągłego doświadczenia w pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej bądź edukacji osób z niepełnosprawnościami; •	w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 100 godzin lekcyjnych szkoleń z tematyki związanej z niepełnosprawnościami (na przykład podnoszących świadomość niepełnosprawności, nauczania osób z niepełnosprawnościami, kształtowania przestrzeni, wdrażania procedur zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, itp.).
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	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: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-28 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, dalej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-27



