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Ogłoszenie

Numer

2021-19316-77286

Id

77286

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.11.03.01-10-0031/19 - "Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania 
nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy"

Tytuł

„Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania 
nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

1.�Dopuszczalne są następujące zmiany umowy:
1.1�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także 
innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
1.2�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności 
w zakresie sprawozdawczości itp.,
1.3�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia 
obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
1.4�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie korzystna dla Zamawiającego,
1.5�zmiana harmonogramu zajęć,
1.6�zmiana osoby prowadzącej kurs, z zastrzeżeniem, że nowa osoba musi posiadać 
kwalifikacje/uprawnienia oraz doświadczenie co najmniej takie jakie określono w zapytaniu ofertowym.
2.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy.
3.�Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 2, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z 
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terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług.
4.�W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do wniosku 
należy dołączyć niezbędne dokumenty do zweryfikowania wzrostu wynagrodzenia.
5.�W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, 
o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 
wniosku wraz z uzasadnieniem.
6.�Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-11-02
1. Zapytanie ofertowe Kurs Barmana
2. Wzór umowy - zał. 4
3. Załączniki edytowalne
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-09
1. Aktualizacja Zapytania ofertowego

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-11-02

Data ostatniej zmiany

2021-11-09

Termin składania ofert

2021-11-18 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy
Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
NIP: 7752217473

Osoby do kontaktu

Jarosław Świtoń
tel.: -
e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com

Kinga  Miśkiewicz
tel.: -
e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Kurs barmana

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

2.�Nazwa zadania: Realizacja zadania pn.: „Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających 
sukces na rynku pracy”. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych 
pozalekcyjnych przez wykwalifikowanego trenera dotyczących przeprowadzenia podstawowego 
kursu barmana I stopnia z wydaniem Certyfikatu Stowarzyszenia Polskich Barmanów skierowanego 
do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy w zakresie:
2.1.�Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dotyczących podstawowego kursu barmańskiego I stopnia 
(4 grupy po 8 uczniów/uczennic x 30 godzin),
2.2.�Przeprowadzenie egzaminu z zakresu kursu barmańskiego I stopnia dla 32 uczniów/uczennic.
2.3.�Wydanie certyfikatów uzyskania kwalifikacji barmana I stopnia przez Stowarzyszenie Polskich 
Barmanów dla 32 uczniów/uczennic.
2.4.�Oczekiwane kwalifikacje i doświadczenia: trener posiada odpowiednie uprawnienia oraz 
minimum 5-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursów.
2.5.�Przewidywane terminy zajęć: miesiąc luty 2022 r. - 4 grupy – zgodnie z ustalonym 
harmonogramem.
2.6.�Miejsce realizacji zajęć: siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy  ul. 
Ozorkowskie  Przedmieście 2. Szkolenie jest przeprowadzone w godzinach otwarcia (pracy) 
budynku Zamawiającego. Zamawiający zapewnia salę dydaktyczną do przeprowadzenia zajęć z 
wyposażeniem, w szczególności: komputer, rzutnik, zmywarka itp. 
2.7.�W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca będzie miał obowiązek ustalenia i 
przedstawienia harmonogramu spotkań w poszczególnych grupach zgodnie z otrzymaną ilością 
godzin do zrealizowania w danych okresach pracy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy.
2.8.�Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia programu kursu barmańskiego I stopnia. 
Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia zmian w programie wskazanych przez 
Zamawiającego.
2.9.�Oczekiwany produkt: uzyskanie nowych kwalifikacji ułatwiających zatrudnienie poprzez zdanie 
egzaminu i uzyskanie Certyfikatu Stowarzyszenia Polskich Barmanów u 100% beneficjentów. 
2.10.�Specjalistyczny sprzęt oraz produkty potrzebne do zrealizowania zajęć, zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę w odpowiedniej ilości, potrzebnej do jak najlepszego wykonania usługi.
2.11.�Szkolenie jest przeprowadzone w czterech grupach po 8 uczniów/uczennic w wymiarze 30 
godzin dla każdej grupy (łącznie 120 godzin).
2.12.�Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi nastąpi według ceny jednostkowej za jednego 
przeszkolonego ucznia usługi wskazanej w ofercie.
2.13.�Wydanie certyfikatu dla każdego uczestnika.
1 godzina dydaktyczna = 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy.  
3.1.�Przebieg kursu oraz certyfikacja uprawnień muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 
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3.2.�Szkolenie przeprowadzone zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych 
przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu 
ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1008 z późn. zm.) oraz obowiązujących 
przepisów prawa w przedmiotowym zakresie.* o ile dotyczy
3.3.�W cenie za kurs należy w szczególności uwzględnić: przeprowadzenie kursu, w tym 
dostarczenie niezbędnych produktów do przeprowadzenia kursu, koszty wydania zaświadczenia, 
koszt przeprowadzenia egzaminu itp.
3.4.�Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć. Projekt harmonogramu 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w celu jego 
zatwierdzenia.
3.5.�Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu pn.: „Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających 
sukces na rynku pracy”
3.6.�Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości zatrudnienia 
uczniów, poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, zdobycie i udokumentowanie 
doświadczenia zawodowego, rozwinięcie umiejętności ułatwiających poszukiwanie pracy oraz 
zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia. 
3.7.�Dokumentacja musi być oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu.
7.�CPV:  80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego, 80500000 – usługi szkoleniowe.
8.�Informacje i osoba upoważniona do kontaktów: Dyrektor – Jarosław Świtoń, w zakresie procedury: 
Kinga Miśkiewicz, adres e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com
26.�Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
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 związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, informuje, iż:
1)�administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 
Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca;
2)�w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com  mailto:inspektor1991.leczyca@gmail.com
3)�Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na pismo lub wniosek 
skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ww. rozporządzenia;
4)�Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5)�Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez nie dłuższy niż stanowią przepisy prawa;
6)�Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
7)�posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
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ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
8)�ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;
9)�Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania;
10)�podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 
celu, o którym mowa w punkcie 3.

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

łęczycki

Gmina

Łęczyca

Miejscowość

Łęczyca

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
10.1.�powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: 
występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
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10.1.1.�uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
10.1.2.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;  
10.1.3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 
10.1.4.�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.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

11.�Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: Wykonawca ubiegający się o 
zamówienie musi posiadać m.in. niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolność techniczną lub 
zawodową do wykonania zamówienia, a w szczególności - Wykonawca wykaże spełnienie warunku 
jeżeli udokumentuje, iż posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania 
kursów barmana oraz odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia do przeprowadzenia przedmiotowego 
kursu.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

12.�Wymagane dokumenty:
12.1.�formularz ofertowy – zał. nr 1,
12.2.�oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia – 
zał. nr 2,
12.3.�oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zał. nr 3,
12.4.�oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach/uprawnieniach – zał. nr 5,
12.5.�proponowany programu kursu barmana.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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cena - waga kryterium oceny – 80 % (80 pkt)
Szczegółowy opis kryterium w zapytaniu ofertowym.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie - waga kryterium oceny – 20 % (20 pkt)
Szczegółowy opis kryterium w zapytaniu ofertowym

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-11-09 - data opublikowania

-> 2021-11-18 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


